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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa a relação público-privada no campo da gestão da educação, a partir da 

implantação do Programa de Turno Único Escola Viva, no período de 2015-2018 no estado do 

Espírito Santo. As reformas instituídas nos anos de 1990 redefiniram o papel do Estado e 

introduziram a gestão gerencial na administração, por meio da chamada Nova Gestão Pública.  

Estas transformações, consubstanciadas em teorias neoliberais e de Terceira Via, não são 

neutras e devem ser compreendidas no contexto de crise estrutural do capital. O Instituto de 

Corresponsabilidade pela Educação (ICE), um dos parceiros do Programa Escola Viva, propõe 

um modelo de gestão educacional pautada em bases empresariais, por meio de ferramentas de 

tecnologias que ressignificam conceitos como participação e autonomia, alicerces de uma 

gestão democrática. A construção do objeto de estudo partiu das seguintes inquietações: Por 

que o Programa Escola Viva ganhou força no estado do Espírito Santo? Em que bases o 

Programa Escola Viva se sustenta? Conforme prescrição constitucional, a gestão da escola 

pública deve ser democrática. Como esta gestão subsiste à gestão privada, uma vez que os 

princípios são antagônicos? Quais os impactos dessa parceria na gestão da educação pública? 

Sustentada no método do materialismo histórico e dialético, este trabalho, de cunho qualitativo, 

a partir de análise bibliográfica, documental e de trabalho de campo, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, analisa de que forma o Programa Escola Viva, edificado por meio da parceria 

público privada, reconfigura a gestão da educação, dando novos rumos para a construção da 

gestão democrática e ressignifica conceitos da gestão democrática como autonomia e 

participação. As entrevistas foram realizadas com o então presidente do Movimento Espírito 

Santo em Ação e os profissionais da rede estadual de ensino público que atuam em um Centro 

do Programa Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único – Escola Viva, no ES. 

A pesquisa demonstra que o modelo implantado comporta princípios tayloristas, como 

eficiência, controle e metas, marcando seu viés empresarial e mecanismos democráticos, como 

participação, sustentado por uma gestão procedimentalista de democracia que busca, a um só 

tempo, corresponsabilizar o docente e legitimar a proposta. Este modelo de gestão, voltado para 

resultados, limita e despolitiza à docência a uma representação teórica mecanicista e burocrática 

em busca de soluções eficazes, como também busca escamotear os conflitos em nome de uma 

suposta harmonia. Concluímos que o modelo de gestão do Programa Escola Viva está 

consubstanciado em um paradigma híbrido de gestão. De um lado, por matriz taylorista 

associado às modernas edições como o neotecnicismo, o neotaylorismo e a ciberburocracia; por 

outro lado por uma concepção procedimentalista de democracia e de cariz democrática. 

 

Palavras-Chave: Programa Escola Viva. Gestão educacional. Estado do Espírito Santo.  

Parceria público- privado. 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

  
 

This research analyzes the public-private relationship in the field of education management, 

based on the implementation of the Escola Viva Shift Program, in the 2015-2018 period in the 

state of Espírito Santo. The reforms instituted in the 1990s redefined the role of the State and 

introduced managerial management into administration, through the so-called New Public 

Management.These transformations, embodied in neoliberal and Third Way theories, are not 

neutral and must be understood in the context of the structural crisis of capital. The Institute for 

Co-responsibility for Education (ICE), one of the partners of the Escola Viva Program, proposes 

an educational business-oriented management model, using technology tools that resignify 

concepts such as participation and autonomy, foundations of democratic management. The 

construction of the object of study was based on the following concerns: Why did the Escola 

Viva Program gain strength in the state of Espírito Santo? On what basis does the Escola Viva 

Program sustain itself? According to the constitutional prescription, public school management 

must be democratic. How does this management outlive private management, since the 

principles are antagonistic? What are the impacts of this partnership on the management of 

public education? Based on the method of historical and dialectical materialism, this work, of 

a qualitative nature, based on bibliographic, documentary and fieldwork analysis, through semi-

structured interviews, analyzes how the Escola Viva Program, built through public-private 

partnership, reconfigures the management of education, giving new directions for the 

construction of democratic management and resignifies concepts of democratic management as 

autonomy and participation. The interviews were conducted with the then president of the 

Action Movement in Espírito Santo and professionals from the state school system who work 

in a Center of the State Program of Elementary and Secondary Education in Single Shift - 

Escola Viva, in Espírito Santo.The research demonstrates that the implemented model includes 

Taylorist principles, such as efficiency, control and goals, marking its entrepreneurial bias, and 

democratic mechanisms, such as participation, supported by a procedural management of 

democracy that seeks, at the same time, to make the teacher responsible for it and legitimize 

the proposal. This results-oriented management model depoliticizes teaching and reduces it to 

a mechanistic and bureaucratic theoretical representation in search of effective solutions, as 

well as seeking to hide conflicts in the name of a supposed harmony. We conclude that the 

management model of the Escola Viva Program is embodied in a hybrid management paradigm. 

On the one hand, by means of a Taylorist matrix associated with modern editions such as neo-

technicalism, neo-Taylorism and cyberburocracy; on the other hand, by means of a 

proceduralist conception of democracy and of a democratic nature.  
  
Keywords: Escola Viva Program. Educational management. State of Espírito Santo. Public-

private partnership.  
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 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese se propõe a analisar a parceria público-privada1 na gestão da educação, no 

estado do Espírito Santo (2015-2018), nos marcos político-econômicos de ordem global cujo 

paradigma é a reestruturação do Estado que adota critérios gerenciais proclamados pela 

chamada Nova Gestão Pública2.Tal reestruturação inclui a transferência do papel do Estado ao 

setor privado suscitando uma redefinição do sentido de autonomia e de participação no processo 

de gestão  da educação pública.  

Na condição de professora do curso de Pedagogia na Faculdade Municipal de Ensino 

Superior de Linhares (FACELI) e Pedagoga em escola pública de ensino médio, na rede 

estadual de educação, inquietava-me compreender, para além dos objetivos proclamados, a 

parceria público-privada na educação capixaba, particularmente seus efeitos no campo da 

gestão pública, que, constitucionalmente,  deve estar pautada por princípios democráticos. 

Parte-se do pressuposto de que a gestão democrática da educação é um processo 

histórico e social em construção, imerso nas contradições da sociedade capitalista.  As 

transformações nas políticas educacionais desde anos de 1990, com a reestruturação do Estado, 

são marcos fundantes para a compreensão do objeto em tela. O Consenso de Washington, 

realizado em 1989, nos Estados Unidos buscou construir um ideário supostamente consensual 

a fim de enfrentar a crise econômica e a miséria social, sobretudo, dos países subdesenvolvidos 

da América Latina. Salama e Valier (1997) esclarecem que o modelo adotado para as políticas 

sociais, sugerido em documentos do Banco Mundial (BM) e da Comissão Econômica para a 

América latina e o Caribe (Cepal), era focalizado no combate à pobreza e na racionalização do 

gasto público “[...] o que quase sempre significa uma redução de custos e a consequente 

ausência do Estado”, corrobora Tavares, (2004, p.47). Borges (2003) acrescenta que, na 

perspectiva do Banco Mundial (BM),  no enfrentamento contra a pobreza e a exclusão social, 

não está a “luta contra a desigualdade de renda, mas as diferenças nos níveis de habilidade e de 

 
1 Parceria Público-Privada - é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 

administrativa, instituído pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004), O termo de 

parceria é regido pela Lei Federal nº 9.790 de 1999. Assemelha-se ao contrato de gestão, mas trata-se de acordo 

entre as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), (ADRIÃO, 2017). Lei federal nº 11.079, 

de 30 de dezembro de 2004.  
2 A chamada Nova Gestão Pública (NGP), inspirada nos países anglo-saxões e preconizada pelos organismos 

internacionais, buscou legitimar a adoção de princípios privatistas na administração pública.  No Brasil, esta lógica 

foi adotada pela chamada Reforma de Estado, ocorrida nos anos de 1990, sob a gestão do ministro Bresser Pereira 

(OLIVEIRA 2015). 
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esforço individual” (2003, p. 133),  isto quer dizer que o interesse político-econômico é dar 

igualdade de condições competitivas no mercado. 

 Neste contexto, o capital busca respostas a superação de sua própria crise sustentado 

em teoria político-econômica como do neoliberalismo3 e da Terceira Via. Na teoria neoliberal 

o Estado está em crise porque gastou mais do que devia, sobretudo com políticas sociais, 

provocando uma crise fiscal e transtorno no desenvolvimento do mercado que deve ter 

liberdade, a fim de edificar uma saudável economia a partir da oferta e procura. As estratégias 

neoliberais para a superação da crise consistem na redefinição do papel do Estado, ora 

deslocando a execução de políticas sociais para o mercado, por meio da privatização, ora para 

a sociedade civil, por meio de concessões e de parcerias público privadas (PERONI, 2006).  

Para tanto, foi proposta uma reforma na gestão pública, proclamada de Nova Gestão 

Pública (NGP), a partir dos anos de 1990, orientada pelos neoliberais em nome da eficiência e 

produtividade, sob a égide empresarial, “na gestão da coisa pública” (OLIVEIRA, 2015, p. 

629). O receituário neoliberal abarcou o ajuste fiscal promovendo aumento de lucros e 

competitividade das grandes empresas; adotou políticas de privatizações; redução fiscal do 

Estado, por meio da terceirização, da abertura comercial e de incentivos a investimentos 

estrangeiros.  

A Terceira Via é definida por Giddens (2001) como uma filosofia política alternativa 

que se posiciona entre a teoria neoliberal e a antiga social democracia. Giddens advoga que é 

preciso “democratizar a democracia” convocando a sociedade civil, sem fins econômicos, para 

executar tarefas sociais, até então, dever do Estado. Os teóricos da Terceira Via e do 

Neoliberalismo, apesar de terem estrutura de pensamento e práticas políticas  distintas, 

defendem que a crise se encontra no Estado, enquanto a tese contrária advoga que se trata de 

uma crise estrutural do capital, afetando profundamente todos os segmentos da economia do 

Estado (ANTUNES, 2009; HARVEY, 2011; MÉSZÀROS, 2011, 2013; PERONI, 2012).  O 

projeto de Terceira Via defende que “[...] o Estado não [tem] de remar, mas assumir o leme: 

não apenas controlar, como também desafiar” (GIDDENS, 2001, p. 16). Nessa perspectiva, 

“Estado e sociedade civil deveriam agir em parcerias, para cada um facilitar a ação do outro, 

mas também para controlá-la” (GIDDENS, 2001, p. 89).  

 
3 Neoliberalismo é uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser mais 

bem promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 

institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio (HARVEY, 

2014, p. 2). 
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Alinhados ao ideário neoliberal, organismos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o BM formularam políticas delineando um novo paradigma de 

sociabilidade (HARVEY, 2013; LAMOSA 2014). Designados como autoridades para 

decidirem sobre as políticas de Estado, determinaram a liberação de empréstimos e a 

negociação das dívidas externas dos países subdesenvolvidos somente “se fossem 

implementadas políticas que tomassem como referência o preceito das ‘parcerias’ entre 

aparelho de Estado e organizações da sociedade civil” (MARTINS, 2005, p. 61-62). No 

contexto de crise do Welfare State, emergiram políticas públicas alicerçadas na não-intervenção 

do Estado na economia, “uma clara inspiração na teoria da “mão invisível”, de matriz liberal 

(LAMOSA, 2014, p. 88). Ou seja, a principal responsabilidade do governo é manter o mercado 

livre e aberto. 

No Brasil, o receituário neoliberal foi implementado pelo Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado classificando os serviços em: atividades exclusivas de Estado; serviços 

sociais e científicos não exclusivos de Estado e produção de bens e serviços para o mercado 

(PDRAE, 1995). Nos serviços não-exclusivos de Estado, o Plano Diretor situa o projeto das 

Organizações Sociais que transforma direitos sociais em serviços que podem ser prestados por 

empresa cidadã, que atua nos espaços do mercado e do Estado implementando políticas e 

programas sociais (MONTAÑO, 2010).  

O projeto das Organizações Sociais seguiu as orientações da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Tais organizações, por sua vez, sustentaram-se na gestão pública gerencial, 

regulamentadas pela Lei nº 9.637/98, das Organizações Sociais (OS) e pela Lei nº 9.790/99, das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Estas incrementam a iniciativa 

privada, institutos sem fins econômicos e organizações não governamentais (ONGs), no 

promissor mercado do serviço educacional (MONTAÑO, 2010). 

No cenário de reformas neoliberais, o Brasil sedimentou uma lógica oposta aos 

postulados em prol da participação da comunidade escolar na política educacional. No plano 

legal, a Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988), no art. 206, e a Lei de  Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/ 1996,(BRASIL, 1996), nos artigos 3º, 

inciso VIII, e 14, instituíram a gestão democrática na educação pública, reiterada no Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005, aprovado em 25 de junho de 2014 (BRASIL, 

2014). Apesar do caráter genérico dos princípios que lastreiam a gestão democrática, alcançou-

se um espaço público de direito para o debate democrático e a afirmação de distintos órgãos 

participativos tendo alguns função deliberativa, como o Conselho Municipal de Educação 
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(CME), Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Conselho Escolar (CE), Organizações 

Estudantis (OE), Associação de Pais e Mestres (APM) e Sindicatos. 

De outro lado, em consonância com a reforma do Estado, o norte político-ideológico 

incorpora, em detrimento da gestão democrática da educação, concepções da gestão 

empresarial. Novos termos são introduzidos nas políticas educacionais, tais como: 

produtividade, eficiência, eficácia, competitividade, resiliência - que induzem a formar jovens 

ativos, criativos, solidários e competentes capazes de visionar o seu próprio futuro e o mercado 

de trabalho. Esta tendência busca aproximar as esferas público e privado com “novos atores”, 

que, a um só tempo, obstaculizam direitos conquistados e impõem a administração empresarial 

na política educacional, gerando tensões devido à incompatibilidade entre a lógica empresarial 

e a natureza do processo educacional (PERONI, 2012).  

Diante desse novo paradigma de gestão pública, incorporada à agenda das políticas 

educacionais no Brasil, mostra-se relevante analisar o modelo de gestão educacional 

implantado por meio de parcerias público-privada. Assim, o presente estudo objetiva investigar 

o Programa de Escolas de Turno único – Escola Viva, no estado do Espírito Santo, e as 

implicações no processo de construção da gestão democrática, prevista legalmente. 

Este Programa, denominado de Programa de Escolas Estaduais de Ensino Fundamental 

e Médio em Turno único – Escola Viva4, no estado do Espírito Santo, foi criado pela Lei 

Complementar (LC) nº 799 de junho de 20155, alterado pela Lei Complementar nº 818, de 17 

de dezembro 20156. A parceria público-privada, na educação capixaba, foi firmada entre o 

Estado/SEDU e o Movimento Espírito Santo em Ação (ESA)7, sendo o Instituto de 

Corresponsabilidade da Educação (ICE)8o responsável em implantar o modelo de gestão 

educacional nas escolas selecionadas para receber o Programa. Tal parceria pretende promover 

educação de qualidade alinhada ao modelo de gestão empresarial e às demandas de formação 

de competências e valores mercadológicos, por meio de tecnologia educacional, organizacional 

e de gestão. Nesta perspectiva, percebe-se que a classe empresarial busca construir consensos 

hegemônicos dirigidas à educação e à formação dos jovens estudantes da classe trabalhadora. 

 
4 Utilizaremos, nesta pesquisa, o codinome “Programa Escola Viva” 
5 Cria o Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, denominado “Escola Viva”, no âmbito 

do Estado, e dá outras providências.  
6 O programa passa a denominar-se Programa de Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno 

Único – Escola Viva (ESPÍRITO SANTO, 2015). 
7 Movimento Espírito Santo em Ação, comumente conhecido por ESA. Organização criada em 2003, por um grupo 

de 16 empresários capixabas, com o objetivo de desenvolver projetos para apoiar iniciativas da gestão pública, a 

fim de torná-las mais efetivas em benefícios da sociedade capixaba. Disponível em: http://es-acao.org.br/conheca/. 

Acesso em 15 de set. de 2016.  
8ES em AÇÃO, 2017. Acesso em 23 mar. de 2018. 
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No que diz respeito a esta temática, identificamos no banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesquisa de Pessoal de Nível Superior (CAPES e nas 

publicações da Associação Nacional de Pesquisa em Educação (ANPED) GT09 - Educação e 

Trabalho, um número expressivo de pesquisas que evidenciam diferentes estratégias de 

inserção do chamado Terceiro Setor nas escolas públicas.  

No decorrer dos estudos, verificamos a necessidade de delimitarmos o campo de 

pesquisa por meio de descritores mais próximos do tema. Assim, optou-se em buscar por 

“parceria público privada na gestão da educação”, “parceria público privada na escola”. Nesse 

levantamento, identificamos o Grupo de Pesquisa Relações entre o Público e o Privado na 

Educação GPRPPE/ PPGEdu/UFRGS, coordenado pela Profa. Doutora Vera Maria Vidal 

Peroni, acerca da parceria público privada entre o Instituto Ayrton Senna (IAS) e redes de 

ensino estadual e municipal no estado do Rio Grande do Sul. Entre as dissertações e teses 

coordenadas pela Profª Vera Peroni, destacam-se: Pires (2010;2015), Comerlatto (2013), 

Caetano (2013), Costa (2011) e Lumertz (2010). ). Tais pesquisas apresentam investigações do 

modelo teórico-metodológico de gestão educacional, implantado na rede pública de ensino, a 

partir da parceria público privada com o Terceiro Setor Ayrton Senna. Soma-se a estes estudos, 

a Tese de Alves (2015) PPGED/ICED/UFPA que analisou as repercussões do programa Gestão 

Nota Dez para a gestão escolar da rede estadual de Imperatriz/MA.  

Os estudos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da 

Paraíba (PPGE/CE/UFPB) investigaram o modelo experimental do Centro de Ensino 

Experimental Ginásio Pernambucano (CEEGP) implantado na rede pública de ensino estadual 

e municipal de Pernambuco. Este modelo de gestão, coordenado pelo ICE, propõe uma nova 

concepção de gestão focada em resultados, cujo objetivo é aumentar a eficiência e a eficácia 

dos serviços educacionais. Entre os estudos evidenciamos as Teses de Cavalcanti (2011), 

Morais (2012); Henry Júnior CCSA/UFPE (2011; 2013), Silva (2013) e Dutra (2014). 

A temática, em âmbito nacional, é debatida em várias produções com diferentes 

nuances: Peroni (2001; 2007; 2008; 2009; 2010), Adrião; Peroni (2005; 2009; 2011), Santos 

(2009; 2011; 2012), Peroni et al (2013), Adrião; Garcia (2014), Adrião (2015), Borges (2009, 

2013; 2014; 2015); Oliveira (2000; 2007; 2014). 

Recentemente, a coordenadora do Greppe-USP/RP, Profa Doutora Teise Garcia (2017-

2019), reuniu no Dossiê “Dimensões de privatização na educação básica: diferentes contextos 

em análise”, reflexões acerca da privatização e suas consequências para o alcance do direito à 

educação (GARCIA, 2017). Esta produção apresenta investigações que analisam a lógica do 

capital, por meio do chamado “Terceiro Setor”, a fim de instituir modelos teórico-
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metodológicos de gestão educacional” que problematizem as políticas neoliberais. A 

incorporação desses Programas no público cresce em vários estados brasileiros, sob o discurso 

de que a introdução da lógica privada nas políticas públicas ou na gestão das escolas públicas, 

proporcionará qualidade na educação. 

 Nesse cenário de parcerias público privada, o ICE ganha notoriedade em distintos 

estados sob a justificativa de proporcionar qualidade na educação pública, tendo como foco os 

8º e 9º anos do ensino fundamental e o médio. O presidente do ICE, Marcos Magalhães, afirma 

que o modelo funciona por ser um Programa sob o comando de gestores com visão empresarial 

e, por isso, há metas que orientam o trabalho. Os funcionários, segundo Magalhães, “têm o 

desempenho avaliado dia a dia e recebem prêmios em dinheiro pela eficiência na execução de 

suas tarefas, pode parecer tudo – menos uma escola pública brasileira”9. 

Em junho de 2015, o ICE firmou parceria com a Secretaria de Estado da Educação e 

Cultura do Espírito Santo (SEDU) assumindo o papel de gerenciador das políticas públicas de 

educação de turno único. A parceria institucionalizou um novo paradigma escolar com um 

currículo diferenciado, uma proposta pedagógica e um modelo de gestão por meio de processos 

de reformulações associados à valorização da atividade ou experiência na prática cotidiana10. 

O Programa Estadual de Turno Único – Escola viva – integra os Projetos Estruturantes do 

Governo do Estado do Espírito Santo, Paulo César Hartung, como uma das ações prioritárias 

em termos de políticas de governo, no período de 2015-2018, alinhado às diretrizes do Plano 

de Desenvolvimento do Espírito Santo 203011. Os marcos legais sustentam-se na oferta de 

Educação em Tempo Integral prevista na LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996),  § 2º do Art. 34, 

no âmbito do ensino fundamental, que deverá ser ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino e no PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014), na meta 6, 

pois estabelece que os estados e municípios devem oferecer Educação em tempo integral em, 

no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos estudantes da 

Educação Básica. 

Vale notar que  a  política de  educação de tempo integral nas redes estaduais e 

municipais de ensino, tendo um  mínimo de 7 (sete) horas diárias, era uma das ações do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE)  por meio do Programa Mais Educação12 -  uma 

estratégia do governo federal para a ampliação da jornada escolar para o tempo integral. Dentre 

 
9 Marcos Magalhães citado no OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO, 2012. Acesso em15 de nov. de 2017. 
10 ESA, 2017. Acesso em 23 mar. de 2018.  
11   ESA, acesso em 23 de set. de 2016. 
12 Programa criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/2010. 
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as inovações incorporadas ao FUNDEB, a escola de tempo integral receberia 25% a mais por 

aluno matriculado (BRASIL, 2007). No entanto, esse percentual foi reduzido nos anos de 2015 

e 201613, o que gerou incertezas de sua continuidade. 

A partir dessa tendência, incorporada à agenda das políticas da educação pública, que 

busca aproximar as instâncias administrativas dos setores público e privado, tomamos como 

objeto de estudo as decorrências da parceria público privada para a gestão da educação, a partir 

da implantação do Programa Estadual de Turno Único - Escola Viva. Segundo Araujo (2012), 

a possibilidade dessa aproximação foi estabelecida com a aprovação do Parecer da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CEB/CNE) nº09/2011, por meio dos 

Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE)14. 

Finalmente, o estabelecimento de parcerias com outras instituições no arranjo 

mostrou-se benéfica a sua realização. Essas instituições podem ser 

importantes parceiros, tanto por meio do financiamento de ações quanto pela 

organização e mobilização do arranjo, mas sempre atuando de forma 

colaborativa, como uma colaboração transversal aos regimes colaborativos 

vertical e horizontal. É importante ressaltar que esta colaboração ocorra sem 

que haja para isso transferência de recursos públicos para tais instituições e 

organismos privados. É importante que os parceiros envolvidos estejam 

realmente motivados para colaborar, evitando mudanças de estratégias no 

meio do processo (PARECER CNE/CEB Nº: 09/2011). 

 

As novas configurações na gestão da educação, norteada pelo chamado Terceiro Setor, 

até então centradas no Estado, conferem uma relação de complexidade entre sociedade política, 

sociedade civil e as políticas públicas na gestão da educação. Impõem-se novas perspectivas na 

condução do currículo, da pedagogia e da gestão escolar, por meio de prestação de serviços 

educacionais como consultorias, assistência técnica, formação continuada e modelos de gestão 

que repercutem na gestão democrática da educação. 

Anderson (2017) sinaliza que as organizações públicas sempre foram gerenciadas sob 

um sistema de controle, porém, nas últimas quatro décadas, esse regime controlado, 

administrativo e burocrático passou para um regime corporativo mercadológico, por meio da 

imposição de um ethos empresarial baseado em resultados e formas de eficiência. A aderência 

às estratégias do regime corporativo empresarial assume formatos multiformes, sustentada 

numa proposta de responsabilização e descentralização. Pretende-se, assim, contribuir com a 

 
13 Vide: http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/atraso-de-verbas-atinge-agora-mais-educacao-15679622; 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/12/mec-admite-atraso-em-repasse-para-programa-de-educacao-

integral.htm.  Acesso em 17 de setembro de 2016 
14 O ADE pode assumir o modelo de consórcio, nos termos da Lei nº 11.107/2005, constituído exclusivamente por 

entes federados como uma associação pública ou como entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

podendo realizar acordos de cooperação e parceria com órgãos públicos e instituições privadas e não 

governamentais (Art. 7 da RESOLUÇÃO Nº 1, DE 23 DE JANEIRO 2012). 



23 

 

 

compreensão acerca desse fenômeno que emerge nos espaços das escolas públicas capixabas, 

por meio do Programa Estadual de Turno Único - Escola Viva.  

A relevância em realizar esta pesquisa se justifica pela crescente inserção de um modelo 

de gestão pautado em resultados com o objetivo de aumentar a qualidade da educação. Ressalta-

se, ainda, a necessidade de trabalhos acadêmicos que reportem a tal temática na educação 

capixaba.  Após várias buscas por Parceria Público Privada na gestão da educação do ES, 

Programa Escola Viva no ES e Programa de tempo integral em parceria público privada no ES, 

identificamos apenas uma Dissertação no PPGE/UFES que analisou a “Política Estadual de 

Educação no Espírito Santo e o papel do Projeto “Escola Viva” no direito social à Educação 

Básica e Profissional” (PETERLE, 2016). Nesse intuito, pretende-se contribuir com as 

pesquisas sobre essa “nova” tendência que redefine o papel dos estados e municípios e transfere 

a gestão da educação para a sociedade civil mercantil. 

 

Problema e objetivo da pesquisa 

 

O Programa Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único - Escola Viva, 

replicou-se em trinta e seis unidades (36), até o final do ano de 2018. Estas unidades 

denominadas de Centro Estadual Ensino Médio de Tempo IntegraI (CEEMI) buscam planejar, 

executar e avaliar um conjunto de ações inovadoras em conteúdo, método e gestão com o fito 

de melhorar a oferta e a qualidade do ensino médio, por meio da Tecnologia Empresarial 

Aplicada à Educação (TEAR). Nesse cenário, surge a questão central formalizada no seguinte 

problema: 

1. De que forma o Programa de Turno Único Escola Viva, edificado por meio da 

parceria público privada, reconfigura a gestão da educação dando novos rumos para a 

construção da gestão democrática e ressignifica conceitos da gestão democrática como 

autonomia e participação? 

Desta questão central decorrem outros questionamentos: 

a) a gestão democrática está prevista nos documentos legais como na CF de 1988 e a 

LDBEN de 1996, bem como nas diretrizes do Programa de Turno Único – Escola Viva no 

Ensino Fundamental e Médio. Quais mecanismos foram utilizados na implantação do Programa 

e como se materializam na gestão da escola? b) Quais mudanças, desafios e resistências são 

evidenciados nas relações entre estado, ICE e a escola na efetivação do referido Programa? c) 

Que tipo de participação e autonomia cabe, nesse Programa, aos professores e aos órgãos 

colegiados? 
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A hipótese defendida sustenta-se na ideia de que com a entrada do mundo privado, 

novos rumos são dados para a construção da gestão democrática da educação e da escola. 

Apesar da redemocratização, as políticas públicas da educação ainda A crise estrutural do 

capital e a Reforma do Estado utilizam práticas autoritárias e gerencialistas que podem 

reconfigurar mecanismos de participação e de autonomia na gestão da educação. 

Objetivo geral é analisar a parceria público privada, por meio do Programa “Escola 

Viva” implementado em um Centro Estadual Ensino Fundamental e Médio de Tempo IntegraI 

(CEEFMI), em 2017, numa cidade capixaba e as implicações dessa parceria para a construção 

da gestão democrática.      a gestão da educação? 

O objetivo geral foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos:   

I) contextualizar a relação público privada no bojo da reforma neoliberal do Estado e 

das relações capital/mercado e sociedade civil;  

II) analisar a gestão democrática na educação nos âmbitos legal, pedagógico, político e 

epistemológico no contexto do capitalismo e das Reformas do Estado, a partir dos anos de 1990. 

III) apresentar e analisar o ICE e suas concepções de gestão educacional, a partir das 

novas relações entre o governo do estado e o Terceiro Setor, no Programa Escola Viva; 

IV) analisar o modelo de gestão implementado na escola pesquisada e as suas 

implicações para construção da gestão democrática. 

 

As bases teórico-metodológicas e o procedimento investigativo 

 

A análise teórico-metodológica desta pesquisa sustenta-se no materialismo histórico e 

dialético, método desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels. A concepção teórico-

metodológica de Marx “é a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que 

pesquisa” (MARX, 2007, p. 15). Quanto mais o pesquisador abstrair e reproduzir a estrutura e 

a dinâmica do seu objeto de pesquisa mais fidedigno será o conhecimento teórico produzido.  

Para Hegel, o processo do pensamento [...] é o criador do real, e o real é apenas 

sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o 

material transposto para a cabeça do ser humano e por ela interpretado 

(MARX, 1988, p. 16). 

 

Dessa forma, o movimento real do objeto é a reprodução real abstraída no plano ideal 

(do pensamento). Nessa perspectiva, o movimento real da relação público privada tem uma 

existência objetiva a ser apreendida para além do que se revela, ou seja, deve-se considerar o 

fenômeno e capturar a sua essência - a estrutura e a dinâmica como processo, por meio de 

procedimentos analíticos, e operar uma síntese. Ao longo do processo, a ação do pesquisador é 
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ativa “[...] é apoderar-se da matéria em seus pormenores, de analisar suas diferentes formas de 

desenvolvimento e perquirir as conexões que há entre elas” (MARX, 1988, p.16). A natureza 

do pensamento de Marx é ontológica e não epistemológica, pois incide sobre como conhecer 

um objeto real e determinado, numa “análise concreta de uma realidade concreta” (NETTO, 

2011, p. 11).  

Na obra A Ideologia Alemã (1932), Marx e Engels retomam as bases de suas análises 

sobre o concreto nos fenômenos sociais. Trata-se de homens de carne e osso, não idealizados e 

nem imaginados que produzem suas ideias e representações “[...] homens realmente ativos [...], 

do seu processo de vida real” (MARX; ENGELS, 2007, p. 94), mas que numa dada realidade 

são condicionados a desenvolver suas forças produtivas e estabelecer relações sociais 

correspondentes a esse modo de produção.  

Esta concepção da história tem, portanto, como base o desenvolvimento do 

processo real da [...] produção material da vida imediata; concebe a forma das 

relações humanas ligada a este modo de produção e por ele engendrada, isto 

é, a sociedade civil nos seus diferentes estádios, como sendo o fundamento de 

toda a história. Isto equivale a representá-la na sua ação enquanto Estado, a 

explicar através dela o conjunto das diversas produções teóricas e das formas 

da consciência, religião, moral, filosofia, etc., e a acompanhar o seu 

desenvolvimento a partir destas produções; o que permite naturalmente 

representar a coisa na sua totalidade [...] não tenta explicar a prática a partir 

da ideia, mas sim a formação das ideias a partir da prática material (MARX; 

ENGELS, 2010, p.24). 

 

Dessa análise da realidade histórica e materialista, que determinam as relações entre o 

ser e a consciência dos homens em sociedade, Marx analisou a sociedade civil burguesa que se 

insere nos seus estudos com Engels da história, da sociedade e da cultura. Assim, fundamentam 

que “o ser social – e a sociabilidade resultam elementarmente do trabalho, que constituirá o 

modelo da práxis – é processo, movimento, que se dinamiza por contradições” (NETTO, 2011, 

p. 13). A superação dessas contradições conduz a crescentes níveis de complexidades que 

desencadeiam em novas contradições. Apreendem-se desse fundamento que “não se pode 

conceber o mundo como um conjunto de coisas acabadas, mas como um conjunto de processos” 

(MARX; ENGELS, 2004, p.195).  

Pode-se assim dizer que a relação público privada na educação se insere a um conjunto 

de fenômenos de uma realidade social, em processo, que se movimenta, também, no seio da 

gestão democrática da educação e que produz contradições. O ponto de partida são os 

fenômenos externos, produzidos em um determinado período e local com suas características e 

singularidades. Assim, buscou-se analisar o capitalismo, a partir dos anos de 1990, cuja 

conjuntura é de crise. A superação da crise produz estratégias socioeconômicas como a parceria 



26 

 

 

público privada que trazem profundas implicações na construção da democracia e das políticas 

sociais; em destaque, à gestão democrática da educação (PERONI, 2008, 2009, 2012, 2018). 

A gestão democrática da escola não é apenas, nem sobretudo, um problema 

organizacional e de gestão, mas antes uma questão central ao processo de 

democratização da educação, de expansão e realização do direito à educação, 

de possibilidade de educar para e pela democracia e a participação (Lima, 

2018, p. 26). 

 

A gestão democrática deve ser compreendida como parte do projeto de construção da 

democratização da sociedade (PERONI, 2012) num Estado histórico, concreto e de classe, cujos 

ideários democráticos como a qualidade na educação, participação e autonomia estão sendo 

redefinidos pelo pensamento político-econômico do neoliberalismo e da Terceira Via. Para 

superar a crise o Neoliberalismo defende o Estado mínimo e a privatização, enquanto a Terceira 

Via propõe a reforma do Estado e aponta o chamado Terceiro Setor como alternativa ao papel 

do Estado (PERONI, 2009). A ideia é a instituir arranjos com atores públicos e privados tanto 

para executar políticas sociais como para o mercado, por meio de uma nova economia mista 

(PERONI, 2009).  No entanto, o “terceiro setor” não é alternativo, e sim, um novo padrão 

integrado à lógica do capital e lucro privado.  

Nesse contexto de reestruturação do capital, o método materialista histórico e dialético 

apresenta fundamentos teórico-metodológicos que permite analisar criticamente a relação 

público privada no marco de uma determinada sociedade civil que corresponde a um estado 

político-econômico. Marx (2007) no prefácio Para a crítica a economia política (1859) elege 

a estrutura econômica como a base real das relações da sociedade civil burguesa que sobre ela 

se levantam a superestrutura jurídica e política. Isso significa que, apesar de relevante, a base 

econômica não é um único fator determinante, há diversos fatores que sobre ela são erguidas: 

as formas jurídicas, as concepções políticas, religiosas, filosóficas e culturais às quais 

equivalem as formas sociais definidas de consciência.  

O materialismo histórico e dialético contrapõe-se à ciência burguesa que fragmenta e 

propaga uma visão reduzida e parcial da realidade social. O fundamento filosófico consiste em 

começar pelo real e pelo concreto - os dados da realidade – que pela análise são interpretados e 

progressivamente chega-se a conceitos e abstrações “[...] não apenas dos fenômenos de 

superfície, mas também aquelas forças motrizes mais profundas da história que, na realidade, 

movem os acontecimentos” (LUKÁCS, 2003, p. 415). 

Engels (1979, p. 15) sistematizou as leis gerais do desenvolvimento histórico e do 

pensamento humano, denominadas de “leis gerais da dialética”, que se reduzem em três: (I) lei 

da unidade e luta dos contrários: a contradição é a luta que surge entre os contrários; é a força 
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motriz que movimenta o novo. Mesmo em oposição, estão em relação recíproca – o que se 

caracteriza da unidade dos contrários; (II) lei da passagem da quantidade à qualidade: as 

transformações ocorrem por determinações quantitativas, em tempos e ritmos diferentes, 

revelando seu caráter qualitativo; (III) lei da negação da negação: da interação das forças 

contrárias, em que uma nega a qualidade da outra, prevalece uma síntese: a positividade ou a 

negação da negação. A afirmação e a negação são superadas e preserva-se a obtenção de uma 

nova qualidade. Desse modo, a dialética presume que as coisas são estáveis apenas na 

aparência, nada está acabado. O final de um processo é o início de outro. As coisas existem 

interligadas a outras, formando um todo. Para a dialética nada é sagrado e imutável, portanto, 

tudo é superável (ENGELS, 1979). 

A partir desse entendimento, o Programa Escola Viva foi analisado arraigado em um 

movimento maior de crise do capital, cujo fenômeno é historicamente marcado por redefinições 

no papel do Estado educador que cumpre a “tarefa de formar um certo ‘homem coletivo’, ou 

seja, conformar técnica e eticamente as massas populares à sociabilidade burguesa” (NEVES, 

2010, p.26). Essa relação pedagógica, necessariamente uma relação de hegemonia, reverte em 

ações concretas tanto no campo estatal quanto na sociedade civil. Isso “se verifica não apenas 

no interior de uma nação, entre as diversas forças que a compõem, mas em todo o campo 

internacional e mundial, entre conjuntos de civilizações nacionais e continentais” (GRAMSCI, 

2007, p.399).  

 Gramsci (2011) analisa o fenômeno histórico-social sustentado nos sistemas modernos 

de políticas e sua ampla articulação com diferentes setores da vida coletiva. Nesse ponto, 

Gramsci se distancia do peso do aparelho do Estado e do determinismo econômico15 dos grupos 

privados e estabelece uma dialética entre sociedade civil e sociedade política. Afirma que há 

uma tensa relação entre as condições objetivas da realidade e os interesses dos sujeitos ativos e 

capazes de construir “o bloco histórico”.  

Gramsci (2004) distingue metodologicamente dois momentos de articulação do campo 

estatal: (I) o Estado em seu sentido mínimo referindo-se à burocracia estatal e suas agências 

como secretarias, Ministérios e o Exército; (II) o Estado em sua forma ampliada/integral - o 

lugar de dominação de classe, por meio da coerção e do papel educativo do Estado. Gramsci 

(2004, p.20) elucida que: 

podem-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode ser 

chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos designados 

 
15O determinismo econômico da tradição ortodoxa marxista e dogmática jurídica é difundido pelos influentes 

pensadores Louis Althusser e Herbert Marcuse, a partir da afirmação: “O modo de produção da vida material 

condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral” (MARX, 2003, p. 05).  
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vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, planos 

que correspondem, à função de “hegemonia” que o grupo dominante exerce 

em toda a sociedade e àquela respectivamente de “domínio direto” ou de 

comando, que se expressa no Estado e no governo jurídico.  
 

Essa concepção teórica de Estado, apresentado por Gramsci (2004) não é tripartite 

(Estado, sociedade civil e estrutura econômica), mas bipartite (Estado amplo e estrutura 

econômica). Essa relação não é setorialista, mas uma visão de totalidade, pois o Estado 

Ampliado ou Integral estabelece uma inter-relação entre sociedade civil e sociedade política - 

componentes constitutivos e inseparáveis do Estado. Ao articular a sociedade civil ao Estado, 

Gramsci, expande a concepção de superestrutura de Marx e advoga que “não é possível nem 

separar nem identificar Estado e sociedade civil. Os dois representam um a face do outro e estão 

profundamente imbricados” (SEMERARO, 2006, p. 166).  

Estado é relação, “um espaço que comporta práticas alicerçadas no uso da força 

(coerção), mas também práticas para obtenção do consentimento” (MONTAÑO, 2010, p. 124-

125). Ou seja, na combinação de força (sociedade política) e consenso (sociedade civil) 

assegura-se o controle social, possibilitando a sedimentação de uma dada hegemonia.  

O projeto de Gramsci reside em mostrar que, para tornarem-se dirigentes, as classes 

submetidas precisam se organizar “como uma criadora filosofia da práxis, instituidora de 

sujeitos autônomos e associados, fundadores de novos Estados que garantam a socialização do 

poder econômico, político e cultural” (SEMERARO, 2006, p. 10), em diferentes contextos 

históricos. Apesar de ter nascido da política liberal burguês, a sociedade civil não é um terreno 

exclusivo da burguesia; é um espaço político que se relaciona com a sociedade política. “É, 

antes de tudo, um local de embates entre as classes. É lugar de dominação, mas também de 

possibilidade de transgressão, de resistência, de organização de uma contra hegemonia” 

(ALCÂNTARA, 2011, p. 26). No  

O Estado ampliou e o centro da luta de classe está na conquista de posições no seio e 

por meio da sociedade civil. Um Estado máximo para o capital e mínimo para as questões 

sociais. Isso significa um Estado guardião dos interesses da classe econômica e política 

sacrificando direitos sociais e trabalhistas conquistados. Esse modo de produção do capitalismo 

é renovado pela socialdemocracia, por meio da Terceira Via - uma das alternativas para a 

superação da atual crise do capital (GIDDENS, 2005).  Para Antunes, “a Terceira Via” acaba 

configurando-se como a preservação do que é fundamental do Neoliberalismo “dando-lhe um 

frágil verniz social-democrático cada vez menos acentuado" (ANTUNES, 2009, p.99).  

A política da Terceira Via redefine o papel do Estado que deixa de ser o único 

responsável pelas políticas sociais, pois são transferidas as responsabilidades para a sociedade 
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civil, que é entendida como espaço das relações ideoculturais e políticas, e não mais como 

relações econômicas, como aparece em Hegel e Marx (GRAMSCI, 2006). No contexto em que 

se insere esta pesquisa, a sociedade civil é identificada como um espaço de produção do 

consenso para o capital. Nessa perspectiva, a sociedade civil é empreendedora e bem-sucedida, 

no mercado, capaz de executar políticas sociais, financiadas pelo Estado. Há uma clara tentativa 

de promover a sociedade civil como o lugar de busca das soluções por meio da atuação do 

Terceiro Setor, em consenso com o novo papel do Estado, o de financiador e de avaliador das 

políticas sociais.  

Depreende-se que a velha ótica do capital tanto pretende atuar pelas vias da formação 

dos sujeitos, quanto nas indústrias pela produção. Nesse ponto, o Estado moderno capitalista, 

por meio dos programas de governo, como o Programa de Turno único Escola Viva e das leis 

que o assegura, não expressa os interesses de toda a sociedade, “mas busca impor a toda a 

sociedade normas de conduta que estão mais ligadas à sua razão de ser [da classe dirigente] e 

ao seu desenvolvimento” (GRAMSCI, 2007, p.156).  

A reflexão do pensamento político de Gramsci é pertinente aos traços históricos, 

políticos e sociais da América Latina. A análise dessa conjuntura ampla e mesclada nos 

possibilitará a construção de uma crítica da relação público privada na gestão da educação no 

estado do Espírito Santo. Para compreender tal temática, inicialmente elegemos analisar as 

categorias parceria público privada, gestão da educação/gestão. No entanto, no 

desenvolvimento da pesquisa, emergiram as categorias formação e avaliação e as 

subcategorias educação de tempo integral; formação continuada e participação e 

autonomia. Assim, sistematizamos questões centrais que estão inter-relacionadas ao papel do 

Estado e os limites impostos pela ordem capitalista. 

 

Aspectos metodológicos da investigação 

 

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa por meio de análise documental, 

bibliográfica e de entrevistas. Parte-se do pressuposto de que analisar a parceria entre o 

público e o privado, a partir da implementação do Programa Estadual de Turno Único – Escola 

Viva nas escolas públicas capixabas, mais precisamente, as implicações do modelo empresarial 

empregado para a gestão da educação, requer  compreender o sentido mais acurado acerca das 

relações estabelecidas no contexto das contradições, “ou seja, um conjunto de fenômenos como 

parte da realidade social (MINAYO, 2009, p. 25). Assim, a abordagem qualitativa é adequada 

ao tema dessa pesquisa por permitir a apreensão da realidade dos significados e valores, pois 
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“trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores 

e das atitudes” (MINAYO, 2009, p. 21). 

Bodgan & Biklen (1994) sintetizam a pesquisa qualitativa em cinco características: a) 

A obtenção da coleta de dados, por meio do contato direto do pesquisador com o ambiente e/ou 

o contexto que está sendo investigado; b) O aspecto descritivo dos dados coletados; c) O foco 

é dado ao processo e não ao produto da pesquisa; d) A utilização do processo indutivo na análise 

dos dados; e). Os elementos importantes a serem captados pelo pesquisador são os significados 

produzidos pelos sujeitos. Gomes (2009, p. 79) corrobora ao esclarecer que “a análise e a 

interpretação dentro de uma perspectiva de pesquisa qualitativa têm como foco a exploração do 

conjunto de opiniões e representações sociais sobre o tema que pretende investigar”.  

No decorrer desse processo, cabe ao pesquisador considerar as distintas opiniões, 

crenças e sentidos dentro do segmento investigado. Desse modo, pretende-se compreender e 

interpretar o sentido e o significado que os envolvidos concedem ao que falam e fazem. Na 

perspectiva dialética, a pesquisa qualitativa propõe “[...] analisar os contextos históricos, as 

determinações socioeconômicas dos fenômenos, as relações sociais de produção e de 

dominação com a compreensão das representações sociais” (MINAYO, 2009, p. 24). Chizzotti, 

(2011, p. 28) elucida que: 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo 

as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de 

análise, [...] adotando multimétodos de investigação para o estudo de um 

fenômeno, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 

interpretar os significados que as pessoas dão a ele. 

 

Portanto, não se trata de uma produção de generalizações, mas de um trabalho 

interpretativo e analítico, cuja complexidade requer variados mecanismos teórico-

metodológicos de percepção e apropriação dos elementos que constituem a realidade em que 

se insere o objeto de estudo dessa pesquisa - a parceria público privada no Programa de Turno 

Único Escola Viva. 

Para realizar a produção desta tese recorremos aos procedimentos investigativos de três 

tipos de pesquisa: bibliográfica, documental e pesquisa de campo. Sabe-se que a pesquisa 

bibliográfica, “deve abranger, minimamente, os estudos clássicos sobre o objeto em questão 

(ou sobre os termos de sua explicitação) e os estudos mais atualizados sobre o assunto” 

(MINAYO, 2013, p.183-184) em níveis variados de aprofundamento.  

A pesquisa bibliográfica sustentará nos referenciais teóricos do campo da Educação, 

da Ciência Social e Política, da Filosofia e das Legislações que dialogam com o objeto de estudo 

desta tese e com outras matrizes teórico-metodológicas que tenham analisado o tema proposto 
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ou o contexto em que está situado o objeto de pesquisa. A pesquisa documental torna-se 

relevante, nesta investigação, porque “[...] os documentos constituem também uma fonte 

poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações 

do pesquisador” (LÜDKE & ANDRÉ, 2012, p.39). As informações são frutos de um 

determinado contexto e evidências (dados) sobre esses contextos.  Na busca às fontes 

documentais, Chizzotti (2010, p.109) esclarece que: 

O documento é, pois, qualquer informação sob a forma de textos, imagens, 

sons, sinais, etc., contida em um suporte material (papel madeira, tecido, 

pedra), fixados por técnicas especiais como impressão, gravação, pintura, 

incrustação etc. Quaisquer informações orais (diálogo, exposições, aula, 

reportagens faladas) tornam-se documentos quando transcritas em suporte 

material. 
 

As principais fontes foram buscadas a partir de informativos e documentos normativos 

disponibilizados nos sites do Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação do estado 

do Espírito Santo (SEDU), Instituto de Corresponsabilidade Educacional (ICE), Movimento 

Empresarial Espírito Santo em Ação (ESA), jornais e reportagens, bem como os editados e 

impressos. Podemos considerar que tais fontes são primárias; pois segundo Gil (2008), fontes 

primárias são as que ainda não receberam tratamento analítico ou que podem receber outras 

interpretações e as secundárias, por meio de produções e pesquisas desenvolvidas sobre o tema 

em estudo. Vale destacar que não conseguimos encontrar os documentos que normatizaram a 

parceria e regularizam a implementação técnica do Programa no site da Gerência de Contratos 

e Convênios da SEDU. Obtivemos o acesso físico dos documentos (dois Termos de 

Cooperação), durante a realização da entrevista com o ESA. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas com os sujeitos que ocupam 

lugares-chave nas relações instituídas entre o ESA, ICE e a SEDU. Para Minayo (2013), a 

pesquisa de campo deve proceder em conformidade com os referenciais teóricos e as dimensões 

operacionais, como planejamento adequado e flexível, a fim de alcançar os objetivos do seu 

plano de trabalho. 

Sabe-se que esse procedimento investigativo requer do pesquisador não só o acesso ao 

campo, mas sua aproximação com os informantes (BOGDAN E BIKLEN, 1994). Os autores 

evidenciam que a qualidade da pesquisa é decorrente dos vínculos estabelecidos durante a 

realização da investigação.  Thompson (1981) remete às experiências reais entre “homens e 

mulheres” que podem produzir práticas, pensamentos e sentimentos dominantes como também 

alterá-los, ressignificá-los e até transformá-los. Nosso intuito é captar as tensões que perpassam 

na escola investigada e compreender as relações ideológicas e culturais que permeiam a relação 
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público (Estado) privada (“terceiro setor”) frente ao modelo de gestão participativa proposto no 

Programa.   

Para realizar o trabalho de campo, selecionamos os participantes da pesquisa, a partir 

dos seguintes critérios: a natureza do cargo, o envolvimento no programa investigado e os que 

vivenciaram a sua implementação. A princípio, no quadro de participantes, incluímos o então 

presidente do ESA (ESA), o coordenador do Programa de Educação de Tempo Integral 

(SEDU), Superintende Regional da Educação (SRE), Sindicato dos professores (SINDIUPES); 

profissionais da escola, estudantes e pais. No entanto, no decorrer da realização das entrevistas, 

a SEDU e o SINDIUPES, apesar dos esforços envidados, não obtivemos êxito em sua 

participação. 

 

Quadro 1 – Relação dos entrevistados no trabalho de campo da pesquisa 

 

Natureza dos Cargos 

 

Entrevistados 

 

Quantidade 

1. Ex presidente do Espírito Santo em Ação (ESA) ESA 01 

2. Superintendente Regional da Educação em Linhares SRE 01 

3. Diretor da Escola DE 01 

4. Coordenador Pedagógico CP 01 

5. Professor Coordenador de Área do Conhecimento PCA (1,2) 02 

6. Professores P (1, 2,3, 4, 5) 05 

7. Estudantes Est (1, 2, 3) 03 

8. Responsável por estudantes Pai 01 

 

FONTE: Elaborada pela autora (2020) 

 

Foram entrevistados 15 (quinze) sujeitos que atuaram em uma realidade concreta que 

contribuíram para a compreensão do fenômeno estudado. As entrevistas podem ser 

consideradas como conversas com finalidade (MINAYO, 2009). Desse modo, optamos pela 

entrevista individual a fim de estabelecer melhor aproximação e captura dos dados.  

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram adotadas a análise documental e 

entrevista semiestruturada. Adotou-se a análise documental por ser um conjunto de 

operações capaz de representar o conteúdo original de um documento sob uma forma 

compreensível, facilitando sua consulta ou referenciação (BARDIN, 2016). O propósito a 

alcançar é “dar forma conveniente e representar de outro modo essa informação”. É, portanto, 

uma fase preliminar da constituição de um serviço de documentação ou de um banco de dados 

que passa de um documento primário (estado bruto) para um documento secundário 

(representação do primeiro) (BARDIN, 2016, p. 42). 
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Os documentos analisados tratam de documentos jurídicos que estabelecem as parcerias 

entre o público e o privado: o Termo de Cooperação Técnica nº 012/2015 entre Estado/SEDU 

e o ESA e o Termo de Cooperação nº 001/2015 entre o ESA, ICE e demais partícipes. Além 

destes, analisamos os cadernos produzidos pelo ICE, que nos possibilitam entender e analisar 

o modelo teórico-metodológico de gestão educacional instituído no Programa Escola Viva. A 

consulta ao Plano de Ação da escola possibilita-nos verificar a definição das práticas educativas 

e dos indicadores de resultados almejados pela escola. O Projeto Político Pedagógico (PPP) não 

foi possível analisá-lo, pois, segundo a direção, encontrava-se em processo de aprovação pelo 

CEE. 

A escolha pela entrevista semiestruturada se justifica por assegurar o diálogo entre os 

sujeitos pesquisados e a investigadora. Essa técnica oferece a possibilidade de perceber as 

relações entre os que falam e o problema a ser investigado. Rizzini et al (1999) alertam que a 

intervenção é importante para esclarecer pontos nebulosos durante a entrevista, porém deve-se 

evitar o excesso para não alterar os dados. Portanto, buscou-se realizar intervenções somente 

nos momentos de dúvidas ou para complementar informações. 

Para analisar os dados coletados, optamos pela análise de conteúdo. Bardin (2016) 

explica que esse procedimento se trata de um conjunto de técnicas que permitirá analisar saberes 

deduzidos das comunicações e promover uma compreensão de seus significados para níveis 

aprofundados da investigação. Segundo Rey (2002, p.146) essa análise “é aberta, processual e 

construtiva e não pretende reduzir o conteúdo a categorias restritivas”.  

As estratégias para o tratamento das informações seguiram as seguintes etapas: A 

primeira, constituiu de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, denominada de descrição analítica que teve por finalidade interpretar e produzir 

inferências. Nesse momento, todo o texto manifestado das comunicações (respostas dos 

entrevistados) foi explorado sem limitar-se ao conteúdo, mas também aos seus significados. Na 

segunda etapa, para facilitar o tratamento da análise das comunicações, estabelecemos recortes 

como das unidades de registro (palavra, frase, fragmento) e a unidade de contexto para 

compreender a significação pertinente da unidade de registro. A terceira etapa foi a 

categorização, agrupamos o que havia em comum entre os dados brutos e chegamos à 

elaboração das categorias pré-definidas, decorrentes dos fundamentos teóricos e hipotéticos, e 

as que emergiram (formação e avaliação) no decorrer do processo de classificação nas 

comunicações. Assim, as categorias são como uma “espécie de gavetas ou rubricas 

significativas que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivas da 

mensagem” (BARDIN, 2016, p.37).  
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A última etapa foi a inferência. Nessa fase, exigiu-se um estudo cuidadoso e 

aprofundado das proposições emitidas, conduzindo-o à interpretação dos dados.  As 

interpretações embasadas em inferências buscaram trazer à baila o que está além das aparências, 

isto é, o que está por trás dos significados das comunicações.  

Esta tese é constituída de cinco capítulos, além da introdução e das considerações finais. 

Na introdução, apresenta-se o tema, objetivos, o referencial teórico-metodológico e o 

procedimento da investigação. Faz-se uma reflexão acerca da pertinência da escolha do 

referencial teórico-metodológico para analisar os fenômenos sociais em sua totalidade, no 

contexto de uma realidade.  

O primeiro capítulo, intitulado “A redefinição do  papel do Estado no contexto de 

mundialização do capital”, pretendeu debater algumas questões acerca do  capitalismo na 

contemporaneidade, em especial  a conjuntura na qual se apresenta a crise estrutural do capital 

e as estratégias utilizadas para enfrentar a crise: o neoliberalismo por meio das privatizações e 

a Terceira  Via pela transferência da execução de política sociais para a sociedade civil. Tais 

estratégias têm, por um lado, redefinido o papel do Estado, desobrigando-o de 

responsabilidades sociais e, por outro, apresentam o privado como o modelo a ser seguido, 

diante do “fracasso” do mundo público.  Nesse cenário, empresas privadas e instituições, sem 

fins lucrativas, passam a ser vistas como saídas inexoráveis, cabendo a estas, então, executar as 

políticas sociais (PERONI, 2008). Essa transferência é idelogicamente configurada em 

parcerias entre o Estado, no sentido estreito, e a sociedade civil (MONTAÑO, 2010).  Nesse 

quadro, os postulados neoliberal e da Terceira Via marcam a reforma da administração pública 

e redefinem o campo da gestão inserindo a lógica privatista na educação pública. Tal 

mecanismo que se delineia em diferentes regiões do Brasil, em especial no estado do Espírito 

Santo, ocorre com a entrada do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), na 

educação pública capixaba. 

O segundo capítulo, “A gestão democrática da educação no Brasil: um processo de 

aprendizagem e resistência ao gerencialismo”, discute, no primeiro momento, o conceito de 

democracia e as contradições presentes no sistema capitalista com suas formas de exploração e 

de subordinação aos seus interesses. Nessa lógica, analisamos o processo de democratização da 

gestão da educação consubstanciadas em suas bases políticas, pedagógicas e epistemológicas. 

As diferentes concepções permitem compreender os limites da gestão democrática e a 

ingerência da gestão gerencialista mistificada na contradição: capitalismo e democracia 

maquiados por traços democráticos, cujos interesses são determinantes à lógica capitalista, 

mercadológica e da sociabilidade civil. 
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O terceiro capítulo, “A parceria pública privada na gestão da educação do estado do 

Espírito Santo e a consolidação do Programa Escola Viva”, analisa os impactos provocados na 

implantação do Programa Escola Viva entre a comunidade escolar, governo, representantes da 

classe e as circunstâncias que se consolidaram a parceria público-privada. Ademais, 

apresentamos uma análise do ICE, enquanto entidade do chamado Terceiro Setor e as 

concepções do modelo de gestão implantado na escola 

O quarto capítulo, “A parceria pública privada na gestão da educação do estado do 

Espírito Santo e a consolidação do Programa Escola Viva”, propõe analisar os impactos 

provocados na implantação do Programa Escola Viva entre a comunidade escolar, governo, 

representantes da classe e as circunstâncias que se consolidaram a parceria público-privada. A 

análise documental dos convênios, por meio dos Termos de Cooperação, demonstra a relação 

estabelecida entre chamado Terceiro Setor (ICE), ESA e o estado do Espírito Santo (SEDU), 

entre os anos de 2015 a 2018. 

O quinto capítulo, “A materialização de um modelo de gestão para resultados: o 

Programa Escola Viva, nas vozes dos sujeitos”, apresenta a análise das entrevistas, a partir das 

suas percepções sobre a parceria público privada, por meio do Programa Escola Viva, a 

implementação do modelo de gestão para resultados e as implicações para a gestão democrática. 

Nas considerações finais, sistematizamos a temática da pesquisa a partir de análise das 

redefinições no papel do Estado, as reformas instituídas na gestão pública pelo Terceiro Setor, 

com a inserção do ICE, e as implicações para a gestão da educação.  
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1 A REDEFINIÇÃO NO PAPEL DO ESTADO NO CONTEXTO DA CRISE 

ESTRUTURAL DO CAPITAL  

 

 

O objetivo deste capítulo é contextualizar a relação público privada no bojo da reforma 

neoliberal do Estado e das relações capital/mercado e sociedade civil. Assim, discutiremos as 

contradições do capitalismo que se revelam em todas as dimensões da vida e sua relação na 

redefinição do papel do Estado - a transferência da execução das políticas sociais para o 

mercado e a sociedade civil sem fins lucrativos, o Terceiro Setor.  

O capital, ao longo de sua constituição, assumiu posições estratégicas no comando dos 

Estados para superar diferentes crises:  financeira, especulativa, bancária, global, dentre outras.  

Ao contrário das crises cíclicas, que alternaram períodos de expansão e crise, desde fins dos 

anos de 1960 e início dos 1970, a crise atual não é simples, pois “exibe as características de 

uma crise estrutural”, explica Mészáros (2009, p. 12).  

Esta nova forma de ser da crise tem levado a classe capitalista a buscar crescentes e 

desmedidas estratégias para sua superação. Ressurgem correntes econômicas e políticas como 

o Neoliberalismo e a Terceira Via, que apesar de concepções distintas, defendem o mesmo 

pensamento: a crise está no Estado. Entretanto, enquanto o neoliberalismo, sustentado em 

princípios mercadológicos, propõe a privatização e a gestão dos bens públicos, a Terceira Via 

defende que o Estado, no seu processo de reestruturação, deve financiar o Terceiro Setor para 

executar as políticas sociais.  

Para Antunes (2009, p. 10) são projetos que induzem à “humanidade aos desígnios da 

lógica destrutiva do capitalismo e, em particular, de seu polo hegemônico financeiro”. Assim, 

como força política dominante passa a controlar tudo pela lógica da valorização do capital em 

prejuízo às necessidades humano-societais e vitais. Neste sentido, Mészáros (2009), Harvey 

(2004), Chesnais (1996) e Antunes (2004; 2009), dentre outros, apresentam uma análise 

histórico-conceitual de que a crise do capital se encontra no próprio capital e não no Estado.  

A forte atuação do Terceiro Setor na gestão pública, trata-se de uma transferência 

ideologicamente configurada em parcerias entre o Estado e a Sociedade Civil, incluindo o 

mercado para superar tal crise. Essa releitura histórica remete ao que diz Thompson (1981) 

“qualquer momento histórico é ao mesmo tempo resultado de processos anteriores e um índice 

da direção de seu fluxo futuro” (p.58). Não há, portanto, contextos isolados; pois são resultados 

de processos históricos que se relacionam e produzem sua própria lógica. 
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1.1 A CRISE ESTRURAL DO CAPITAL E A REDEFINIÇÃO NO PAPEL DO ESTADO  

 

 

A crítica da economia política, elaborada por Marx em O Capital (1988) contrapôs as 

teorias clássicas da economia, sobretudo de Ricardo e Smith. Enquanto os economistas 

burgueses preocuparam-se em compreender os fundamentos da riqueza, Marx (2010) atentou-

se em analisar o modo de produção dessa riqueza, na perspectiva dos que a produzem. Sua 

compreensão vai além do economicismo tradicional que enxerga o sistema de produção 

capitalista como harmonioso e equilibrado.   

Antes de tudo, o capital é forma de relação social. É produto de uma dada formação 

econômica e social estabelecida entre homens no processo produtivo. A forma dominante desta 

relação é a produção geral de mercadorias que, por sua vez, cria valores por meio da força de 

trabalho, e que pode ser adquirida no mercado.  

Marx (2007) destaca que o emprego da força produtiva de trabalho assalariado, torna-

se, também, mercadoria como forma totalizante do modo de produção capitalista. Sua 

especialidade, valor de uso, é criar valor de troca. Desse modo, o trabalho humano é criador de 

valor e não o próprio valor; torna-se valor, quando se materializa na forma de um objeto. Em 

linhas gerais, nasce a principal contradição do capitalismo: a negação do trabalho vivo (força 

de trabalho). No processo de acumulação do capital, ao mesmo tempo que depende do trabalho 

vivo para existir, sua dinâmica interna exige sua eliminação do processo produtivo. Isto quer 

dizer, que quando a produção de mercadorias eleva, exige-se o aumento cada vez menor de 

trabalho vivo. Cada mercadoria produzida passa a ter maior quantidade de trabalho não pago 

em relação ao pago, pois aumenta-se a taxa de mais-valia para cada unidade de mercadoria. Em 

contrapartida, cada mercadoria que passa a ser vendida por um menor valor, a taxa de lucro cai 

(MARX, 2008 c).  

O que determina o crescimento de lucro são os próprios fatores que aduzem a queda de 

sua taxa. Essa tendência é uma das mais aparentes contradições do processo de produção do 

capital. A crise se manifesta quando a taxa de lucro decresce, ao mesmo tempo em que a 

superprodução de mercadorias é revelada. É impossível o capitalismo existir sem crises 

econômicas, diz Marx (2007). Ao elucidar o caráter dos princípios da lei tendencial da queda 

da taxa de lucro, Marx (2007) deixou claro que a mesma não é uma regra fixa que põe fim no 

capitalismo. Tal lei carrega consigo outros elementos contraditórios de efeitos atenuantes à 

queda da taxa de lucro como o aumento da extração máxima do trabalhador e 

consequentemente, a produção de mais-valia.  
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Suas críticas e projeções permanecem pertinentes para a análise do desenvolvimento das 

formações sociais capitalistas contemporânea, atravessadas por contradições do seu próprio 

movimento. Ao longo de nove décadas, Mészáros (2009), vem descortinando a estrutura da 

crise do capital que assola o sistema global do capital. Não se trata apenas da maior crise da 

história, “mas a maior crise em todos os sentidos que se configura a atual crise estrutural do 

capital, afirma Mészáros (2009, p.133). Isto significa, que o capital alcançou os limites 

históricos de controlar a sociedade, utilizando-se de novos mecanismos de exploração da classe 

trabalhadora e controle pela lógica de valorização do capital. Desse contexto histórico, 

emergem novos fenômenos sociais como o “estatismo todo privatizado” (ANTUNES, 2009, p. 

9) para eliminar a crise. 

Os governos dos países em crise implantam alternativas, principalmente as 

recomendadas do seu polo hegemônico financeiro. As implementadas no Estado brasileiro, 

materializaram-se a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE), nos anos de 1990. 

No governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) foi instituída a administração pública 

gerencial. Como intelectual orgânico da Terceira Via, FHC, (CAETANO, 2013) atribuiu ao 

Terceiro Setor a corresponsabilidade de gestar setores sociais, dentre estes, a educação pública, 

cuja tônica conforma-se às estratégias de formação de mão de obra ao modo de acumulação 

mais flexível16 (HARVEY, 2004). Esta forma de organização e gestão continuou nos governos 

PT e foi intensificada a partir do governo Temer. As mudanças ocorridas no Brasil são 

demonstrações sintomáticas ditadas e assumidas pelo poder político e economico interno, em 

articulação, por opção, com sistema global do capital. No entanto, este histórico de 

enfrentamento da crise mundial do capital é uma “crise estrutural profunda e cada vez mais 

grave, que necessita da adoção de medidas estruturais abrangentes, a fim de alcançar uma 

solução sustentável” (MÉSZÁROS, 2011, p.3). Depois de experimentar a era dos ciclos17, o 

 
16 Com a mudança no regime de acumulação capitalista fordista-keynesiano para a flexível, surgiram novos setores 

de produção, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos processos de trabalho, dos mercados 

de trabalho, consumo, inovações tecnológicas e organizacional e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões 

do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 

movimento no emprego no chamado "setor de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos 

em regiões até então subdenvolvidas (HARVEY, 2004). 

 
17 Remetem às crises cíclicas, conjunturais por não terem características de crises globais. O tempo de duração foi 

limitado e não alcançou a todos os países. Foram considerados fenômenos inerentes ao sistema capitalista, pois 

superaram o seu ponto de equilíbrio e reiniciaram um novo ciclo de expansão. A crise estrutural diferencia da 

cíclica por ser universal,  alcança a todas as esferas da produção; é global, atinge a vários países e “afeta a 

totalidade de um complexo social em todas as relações com suas partes constituintes ou subcomplexos” (idem, p. 

798),  bem como a outros complexos aos quais é articulada; por fim é permanente e extensa. 
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sistema de capital imergiu numa fase crucial, neste século XXI, de crise estrutural de capital 

sinalada, desde os anos de 1929,  por um contínuo depressivo, na qual “tudo que parecia sólido 

se liquefaz, encontrando-se o capitalismo em forte processo de liquefação”, descreve Antunes 

(2009, p.11).  

Mas o quadro de crise perpassa por outra análise. Em Conferência no Brasil, Mészáros 

esclarece que a crise atual, como se apresenta, tomou forma mais visível, ostensiva, no final 

dos anos de 1960, incitada com a crise do petróleo, os sinais de esgotamento do padrão de 

acumulação capitalista baseado no taylorismo-fordismo e a estagnação da produção de bens e 

a alta inflação de preços. O autor ainda acrescenta, as rebeliões de 1968 e o início dos anos de 

1970 com a queda da taxa de lucro e o limiar da reestruturação produtiva do capital. Harvey 

(2004) batizou tal fenômeno de estagflação, nos anos de 1973, período em que ocorria crise 

capitalista e o declínio da acumulação fordista-keynesiano. O pensamento liberal, hoje, 

denominado neoliberal, acusou o Estado do bem-estar social como o responsável pela crise 

devido aos gastos públicos na área social, após a Segunda Guerra mundial.  

Como estratégias de superação dessa crise, o capital lançou mão da reestruturação 

produtiva, a globalização, o neoliberalismo e a Terceira Viva (PERONI, 2008). Tais estratégias 

são movimentos distintos, com características específicas, mas interligados e complementares 

que redesenham o papel do Estado e redefinem, principalmente, a execução das políticas 

sociais. A lógica é retomar o aumento das taxas de lucros decorrente do esgotamento do regime 

de acumulação fordista-keynesiano que desacelerou o crescimento econômico do sistema 

capitalista.  

Mészáros (2009, p.65) evidencia que “[...] crescimento e expansão são necessidades 

imanentes ao sistema de produção capitalista, e quando os limites locais são atingidos não resta 

outra saída a não ser reajustar violentamente a relação dominante de forças”. É nesse cenário 

que o autor identifica as especificidades históricas do modo capitalista de superar a crise por 

meio de uma tendência ilimitada e mundial de expansão das forças produtivas. Chesnais (1996) 

contextualiza essa nova etapa de acumulação produtiva de “mundialização do capital” e 

substitui o termo globalização, que se refere a economia de modo impreciso, por globalização 

do capital. 

A globalização foi uma tentativa do capital para superar a crise e recuperar a 

competitividade do mercado sob a égide do capital financeiro. Nesse contexto, a forma de 

organização do Estado não atendia mais às novas demandas do novo modelo de acumulação 

produtiva. A primeira alternativa foi reformar o Estado, e posteriormente reestruturá-lo, a fim 

de eliminar resquícios de pacto trabalhista e salário social consolidados em políticas sociais. 



40 

 

 

Peroni (2008) explica que a globalização financeira e produtiva redefiniu o papel do Estado 

porque deslocaram um volume expressivo de recursos da esfera produtiva para a esfera 

financeira, o que agravou o desemprego. Como consequência, a redução na arrecadação de 

impostos influenciou no financiamento das políticas públicas.  

Na crescente expansão da mundialização do capital, Harvey (2011) identifica que a 

partir dos anos de 1973 iniciou um novo modelo de acumulação mais flexível interligada a 

inovação tecnológica, política e social em confronto direto com a rigidez do fordismo. Essa 

nova estratégia de enfrentar a crise por meio de reestruturação produtiva das empresas, buscou 

assegurar a expansão do capital conservando os pilares fundamentais do modo de produção de 

capitalista: 

Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracterizam-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 

altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 

A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, 

criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado "setor 

de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em 

regiões até então subdesenvolvidas (HARVEY, 2003, p.140). 

 

Partindo destas considerações, Harvey (2011) traz à discussão a disponibilidade da força 

de trabalho, denominado por Marx (2007) de “exército de reserva”. Além de ser disciplinado, 

acessível e socializado, esse exército deve ser dotado de atributos como: ser flexível, dócil, 

manipulável e qualificado, quando necessário. Ao Estado, entre outras questões, cabe tratar de 

imigração, regulamentar leis trabalhistas, manutenção das estruturas sociais (saúde, educação e 

formação que interferem na oferta da qualidade da força de trabalho) e a implementação de 

políticas públicas que garantam a provisão do bem-estar social do exército de reserva. 

O capital regula a oferta e a demanda da força de trabalho, por meio de “greve 

capitalista”, destaca Harvey (2011). Ao diminuir a produtividade produz o desemprego.  A 

“escassez de trabalho, significa aumento dos salários” (idem, p. 56). Assim, duas questões 

podem ocorrer: ou os sálarios continuam a subir com a crescente acumulação ou a acumulação 

e a demanda de trabalho diminuem compelindo os salários para baixo. Nesse movimento, o que 

se espera é que o desemprego rediscipline o trabalho, impulsionando a força de trabalho a 

aceitar taxas menores de salários. Cabe ao Estado, que é mínimo para o social e máximo para 

o capital,  reestruturar as leis trabalhistas tornando-as mais flexíveis.  

Outra alternativa, são as tecnologias de economia de trabalho associadas às novas 
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formas organizacionais. O resultado é o desemprego -  um “exercito flutuante de trabalhadores” 

– diz Harvey (idem, p. 56). Além da diminuição dos postos de trabalho, a  reestruturação 

produtiva interfere na atuação do Estado pelas alterações na gestão, diz Peroni (2008). Segundo 

a autora, no taylorismo a administração pública seguiu a gestão da fábrica com uma organização 

hierárquica e compartimentada. Na reestruturação produtiva, a enfase passou a ser o trabalho 

em equipe  com nova forma de organização da empresa que infuenciou a chamada “nova gestão 

pública”.  

Acerca das inovações tecnológicas e organizacionais, Harvey (2011) realiza um 

minucioso diagnóstico do modo como o capital se movimenta e evidencia distintas esferas de 

atividade utilizadas pelo capital em busca de lucro: as tecnologias e formas de organização; as 

relações sociais; arranjos institucionais e administrativos; processos de produção e de trabalho; 

as relações com a natureza; a reprodução da vida cotidiana e da espécie e as concepções mentais 

do mundo. As esferas, apesar de interdependentes, produzem sua própria trajetória evolutiva 

dialeticamente interligadas pela circulação e acumulação do  capital.  

É como se houvesse períodos em que algumas das esferas se colocam 

radicalmente em contradição umas com as outras. [...] Por mais que a 

ciência da mudança climática global esteja bem estabelecida, muitos estão 

convencidos de que é uma farsa (HARVEY, 2011, p. 109). 

 

O desenvolvimento desigual entre as esferas e no conjunto delas produz 

imprevisibilidade, tensões e contradições, dentro da sua trajetória. Tais movimentos já 

demonstravam “mudança substantiva, tanto no sistema capitalista quanto no próprio sistema 

global do capital” (Mészáros, 2009, p. 10). Por essa via, discorda que a crise foi desencadeada 

nos anos de 2007, nos Estados Unidos, motivada pela explosão da bolha habitacional. A crise 

atual exibe características de um sistema sociometabólico, que segundo Mészáros (2009) é 

incontrolável, expansiva e intensamente destrutiva. A expansão capitalista é uma forma de 

deslocar os seus problemas para outros espaços, isto é, um deslocamento manipulador dos seus 

próprios limites, motivado pela acumulação desmedida de mais-valor. É destrutivo pela sua 

superfluidade e descartabilidade dos recursos naturais, materiais e humanos.  

A tese central é de que o sistema capitalista “depende da taxa de utilização decrescente 

do valor de uso das mercadorias como mecanismo que lhe é intrínseco” (ANTUNES, 2009, 

p.12). O que significa que essa processualidade incentiva o desperdício exacerbado, um 

consumo insustentável, subordinando o seu valor de uso aos ditames do valor de troca. Essa 

lógica destrutiva do capital intensifica a separação entre a produção das reais necessidades 
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humanas da sinalizada para a sobrevivência do capital. Nos EUA, 70% da atividade econômica 

dependem do consumismo, diz Harvey (2011).  

As consequências desse sistema sociometabólico põe “em risco o presente e o futuro da 

humanidade: a precarização do trabalho e a destruição da natureza” (MÉSZÁROS, 2009, p. 

12). Essa crise, que abala as estruturas do capital, intensifica a degradação do trabalho 

relativamente contratado e regulamentado e o desemprego. As bases políticas e sociais do 

trabalho – fruto de luta operária – vêm sendo substituídas por outras formas como trabalho 

atípico, a terceirização, empreendendorismo, cooperativismo,  trabalho temporário, trabalho 

voluntário que hesita entre a superexploração e a própria auto-exploração do trabalho, 

informalização e consequentemente a desproteção trabalhista e social em direção a uma 

“precarização estrutural da força de trabalho em escala global” (ANTUNES, 2009, p. 13).  

Desse  modo, os interesses particulares – da classe capitalista – apresentam-se como   

universais. É a contradição vital do capital anunciada: acirram os problemas internos existentes, 

sem mudar o modo de produção e sem conter os desdobramentos da crise. O ônus da crise 

financeira recai sobre os ombros da parcela mais pobre, por meio de estratégias ligeiramente 

mais benéficas para salvar às novas demandas do sistema de acumulação em curso. Assim, 

ocorre dentro da trajetória da democracia, dialeticamente interligada às formas de avanço do 

sistema capitalista.  

Outra estratégia de superação da crise é o neoliberalismo. A doutrina neoliberal surgiu 

na crise dos anos de 1970, em oposição as teorias do Estado intervencionista, como as de John 

Maynard Keynes que alcançaram a proeminência nos anos de 1930 em resposta a Grande 

Depressão. Friedrich von Hayek, renomado filósofo político austríaco, e o economista norte-

americano Milton Friedman são os principais formuladores neoliberais. Hayek (1990) buscou 

recuperar, em sua obra “O Caminho da Servidão” (1990), no liberalismo clássico uma nova 

forma para atender a demanda da época: um novo liberalismo para às mudanças histórico-

sociais do século.  

Friedmam em sua obra “Capitalismo e Liberdade” (1982) resgata os princípios do 

individualismo econômico, defende veemente a livre concorrência no mercado e contrapõe a 

qualquer  limitação por parte do Estado. Em seu entendimento, é o mercado que produz, regula 

e realiza os bens de que a sociedade necessita, enquanto o papel do Estado é regulamentar leis 

e atuar com mínima gerência para que os indivíduos alcancem os seus objetivos. As políticas 

neoliberais consistem em desmantelar o sistema de acumulação anterior, definido como 

ineficiente e facilitar os interesses do capitalismo acima das questões sociais e na defesa do 

mercado como a melhor (e única) alternativa para coordenar a vida em sociedade. Busca repor 
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as taxas dos lucros alcançados nos períodos anteriores, desmantelando e sacrificando conquistas 

trabalhistas e sociais. 

 Desse modo, o Estado deve esquivar-se de qualquer tipo de atuação econômica. As 

proposições de Friedmam (1982) acerca da educação, afirma que “uma sociedade democrática, 

possuía dois objetivos: alfabetizar e ofertar conhecimentos para formar cidadãos e mediar junto 

a eles a aceitação de um conjunto comum de valores (FRIEDMAN, 1982, p. 79). “O referido 

autor propôs criar uma combinação de escolas públicas e privadas, propiciando a “transferência 

de fundo público para as escolas privadas, escolhidas pelos pais, que exigiriam do governo 

uma verba referente ao que o educando gastaria se estivesse na escola pública” (FRIEDMAN, 

1982, p. 85), assegurando aos responsáveis a escolherem a escola. 

Harvey elucida que “a dramática consolidação do neoliberalismo como nova ortodoxia 

econômica de regulação da política pública, no nível do Estado no mundo capitalista avançado, 

ocorreu nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha em 1979” (2008, p. 31). Os governos de 

Margareth Thatcher na Grã-Bretanha, em 1979, e Ronald Reagan, em 1980, nos Estados Unidos 

e Kohl, na Alemanha, mostraram-se cruciais na consolidação das práticas políticas neoliberais.  

Esta contrarreforma neoliberal foi seguida nos anos de 1980, na França e na Espanha. Nos anos 

de 1990 estendeu-se em países independentes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) e aqueles que aderiram ao Mercado Comum Europeu, como Portugal. As proposições 

neoliberais, na América Latina, tornaram-se diretrizes dos governos do Chile (1976), México 

(1986), Argentina (1986), Colômbia e Venezuela (1989) e Peru e Brasil (1990).  

As políticas neoliberais incidiram sobre as políticas keynesianas. As políticas fiscais e 

monetárias keynesianas, que preservavam o pleno emprego, foram abandonadas em favor de 

uma política destinada a conter a inflação sem preocupar com as consequências para o emprego.  

O consenso keynesiano, simbolizado pelo Acordo de Bretton Woods18, gerou as políticas que 

consolidaram o Welfare State, do Estado do bem-estar-social (MELLO, 2004). A autora explica 

que depois de quinze anos de políticas protecionistas, o capital já tinha as condições de buscar 

outras formas de aumento de acumulação e passou a se movimentar para fora do Consenso 

Keynesiano. “O próprio keynesianismo criou as condições para um novo tipo de liberalização 

do capital e do trabalho” que se instalou mundialmente nos anos de 1970” (Ibidem., p. 67).  

Assim, o neoliberalismo disfarçado por muita retórica sobre liberdade individual, autonomia, 

 
18 Acordo de Bretton Woods Bretton - Acordo firmado no ano de 1944 entre 45 países com o objetivo de reger a 

política econômica mundial. O acordo conformou em estabelecer que as moedas dos países membros passariam a 

estar ligadas ao dólar enquanto a moeda norte-americana ao Ouro. Assim, o dólar passou a ser a moeda forte do 

sistema financeiro mundial e os países membros utilizavam-na para financiar os seus desequilíbrios comerciais, 

minimizando custo de detenção de diversas moedas estrangeiras (CAETANO, 2013). 



44 

 

 

responsabilidade pessoal e os méritos da privatização, livre-mercado e livre-comércio 

promoveu a revolução em políticas fiscais e sociais. Essa revolução envolvia: 

enfrentar o sindicato, atacar as formas de solidariedade social que prejudicasse 

a flexibilidade competitiva, desmantelar o Estado de bem-estar social, 

privatizar empresas públicas, reduzir impostos, promover a iniciativa dos 

empreendedores e favorecer um forte fluxo de investimento externo 

(HARVEY, 2014, p. 17). 

 

 O neoliberalismo é mais que uma corrente de pensamento é um conjunto definido de 

políticas “como privatização, liberação financeira e das importações” (SAAD FILHO E 

MORAIS, 2018, p. 96) cuja alternativa é reformar o Estado de bem-estar-social e diminuir a 

sua atuação para enfrentar a crise. Para isso,  sustenta que a  lógica do mercado deve prevalecer 

no Estado para que ele seja eficiente e produtivo (PERONI, 2008). Os neoliberais advogam que 

o Estado de bem-estar social é o responsável pela crise. Em países de capitalismo avançado, a 

Social-Democracia é tomada como adversária central (HARVEY, 2014) e acusam o Estado por 

ter assumido inúmeras obrigações, especialmente em políticas sociais, após a Segunda Guerra 

Mundial, o que gerou sua crise fiscal.  

A retórica neoliberal propõe que o Estado se torne mínimo, sobretudo, para as políticas 

sociais e máximo para o mercado. Saad Filho e Morais (2018, p. 98) interpreta tal retórica em 

duas fases (de transição, ou de choque): na primeira “como a “retirada” do Estado da economia 

para que o país possa “aderir” a nova configuração do capitalismo internacional por meio das 

“forças do mercado”. Na segunda, buscam inserir novas formas de intervenção estatal para 

gerenciar o novo sistema de acumulação. Entre as intervenções, “a redução da coordenação 

estatal da atividade econômica, a limitação das negociações coletivas, a compressão salarial e 

a criação de padrões de emprego socialmente indesejáveis”, explicam Saad Filho e Morais 

(2018, p. 98). O neoliberalismo proporcionou de maneira extraordinária a acumulação de 

riqueza e a concentração de poder da classe rica, em todo o mundo.  

O desmonte da classe trabalhadora dificulta em muito a organização social contra as 

ofensivas do neoliberalismo. As consequências desse processo, em uma tendência de ordem 

mundial, “é o enfraquecimento dos sindicatos, organizações de massa e [...] o declínio da 

tradicional esquerda que favoreceu a captura da democracia pelo neoliberalismo” (Ibidem. p. 

245). Para os neoliberais, a democracia é a tirania da maioria, que por meio do voto delibera 

acerca dos bens que não lhes pertencem, gerando embates com os proprietários. As demandas 

da população são chamadas pelos neoliberais de lobby ou rent seeking. Desse modo, racionaliza 

os recursos das instituições públicas diminuindo o seu papel. Já que não podem acabar por 
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completo com a democracia, o empenho se dá na perspectiva de esvaziar seu poder, “por serem 

permeáveis a correlação de forças em um período democrático” (PERONI, 2008, p. 113). 

Anderson (2008) analisa que a política neoliberal, nos anos de 1980, resultou em um 

incremento acelerado de operações puramente parasítica e a explosão dos mercados de câmbio 

internacionais, essencialmente monetárias, diminuíram o comercio mundial de mercadorias 

reais. Por outro lado, o “peso do Estado de bem-estar social não caiu muito, apesar de todas as 

medidas tomadas para conter os gastos sociais”. O crescimento desses gastos “com o 

desemprego custou bilhões ao Estado e o aumento demográfico dos aposentados na população 

levou o Estado a gastar outros bilhões em pensões” (ANDERSON, 2008, p.16).  

As constantes contradições geradas pelas políticas neoliberais, em países de capitalismo 

avançado, sinalizaram o seu declínio. A secura com que alcançou os países pobres, dos quais 

sequer lograram a implementação do Estado de bem-estar social, propiciou o florescer da 

filosofia da Terceira Via desenhado, em meados da década de 1990, pelo sociólogo britânico 

Antony Giddens, reitor da London School of Economics, centro formulador do pensamento 

liberal europeu. O Primeiro ministro Tony Blair, eleito em 1997 pelo Partido Trabalhista,  

apresenta a Terceira Via, consubstanciado nas ideias dos intelectuais do partido Social-

Democrata Antony Giddens e David Miliband, como uma “filosofia política”, de 

“modernização” da economia, do sistema do bem-estar social e do sistema político, em 

consonância com as transições no cenário mundial” (ANTUNES, 2003, p.96). Juntos, o Partido 

Trabalhista, na Inglaterra e o Partido Social-Democrata, nos Estados Unidos, “incorporaram o 

adjetivo “novo” ao seu nome: Novos Democratas e Novo Trabalhismo”, explica Lamosa (2014, 

p.88). A estratégia na proposta da Terceira Via instiga políticos, empresários e intelectuais de 

distintos países: 

O grande desafio dos socialistas modernos é governar o capitalismo de forma 

mais competente que os capitalistas. Alguma forma de socialismo de mercado 

poderá ser alcançada no futuro. Agora, porém, quando a Nova Esquerda 

disputa eleições e assume os governos, ela não o faz para transformar o país 

em socialista em um breve espaço de tempo – essa ilusão voluntarista está 

descartada -, mas para aprofundar a democracia e promover uma maior 

igualdade de oportunidade, lograr melhores taxas de desenvolvimento 

econômico do que os partidos conservadores (Giddens, 1999, pp. 5-6). 

 

A Nova Esquerda, citada por Giddens, é outro termo que serve para designar a Terceira 

Via.  Tal política parte do princípio que a “sociedade civil”, atual, não é a mesma do passado e 

propõe a reforma do Estado por meio de um “aprofundamento da democracia” cujo “governo 

pode agir em parceria com a sociedade civil para fomentar a renovação e o desenvolvimento da 

comunidade” (COSTA, 2011, p.49). A filosofia dominante dos teóricos e adeptos da Terceira 
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Via sustenta-se no “desaparecimento do trabalho e no fim da sociedade de classes” dando forma 

a “um novo Estado Democrático, ou o “Estado sem inimigos”. Alega que “a política da Terceira 

Via é uma política de uma única nação”, ou seja, uma sociedade capitalista sem contradição, 

sem luta de classes, um “Estado sem inimigos” (GIDDENS, 2001). 

A pretensa filosofia “progressista” da Terceira Via justifica que os embates entre as 

classes sociais que constituíram o sistema capitalista em um período histórico foram “produto 

de arranjos sociais que não mais existem” (Giddens, 2001, p.114). Os conceitos “classe social”, 

“conflito” e “exploração” foram redefinidos por conceitos como “responsabilidade social”, 

“colaboracionismo” e “voluntariado” (GIDDENS, 2001). Nessa perspectiva, defendem um 

“contrato social” reificado que naturalizam as desigualdades de classe, descartam as 

determinantes econômicas e tem-se a possibilidade de as classes capitalista e trabalhadora 

alcançarem um estágio social harmônico e mutuamente beneficente.  

A inexistência de contradições no sistema capitalista é um devaneio idealista sem 

precedentes. As afirmativas de Giddens são no mínimo sem fundamento perante a história 

marcada pelo antagonismo social, pela desigualdade de classe, pela expropriação do trabalho e 

pela acumulação desmedida de um sistema sociometabólico (MÉSZAROS, 2009;2010) que 

põe em risco o presente e o futuro da humanidade. Tais ofensivas é um desmonte a organização 

das lutas de classe, sobretudo, a democracia. Como bem elucida Wood (2007, p. 382), “o 

capitalismo é – em sua análise final – incompatível com a democracia, se por ‘democracia’ 

entendemos, tal como o indica sua significação literal, o poder popular ou o governo do povo”.  

Importa destacar que a Terceira Via e o Neoliberalismo tem concepções distintas acerca 

da democracia. O neoliberalismo arroga que a democracia atrapalha o livre mercado, porque as 

reivindicações dos cidadãos por políticas públicas promovem a crise fiscal; e para atender as 

demandas sociais, o Estado gasta mais do que poderia gerando a inflação. Peroni (2008) explica 

que a democracia, nesse caso, é chamada de totalitária e necessita ser comedida por meio da 

privatização ou diminuindo o papel das políticas públicas ou imprimindo a lógica privada na 

gestão pública. O Estado apenas repassa parte do financiamento, e avalia. E essas redefinições 

do papel do Estado restabelecem as fronteiras entre o público e o privado, principalmente por 

meio do público não-estatal e do quase-mercado e o esvaziamento da democracia, como 

direitos, materializada em políticas sociais (GIDDENS, 2001). 

 Giddens (2001) critica os “neoliberais que querem encolher o Estado” e “os social-

democratas que têm sido ávidos por expandi-lo”. Para a Terceira Via, a estratégia é aprofundar 

e radicalizar a democracia. Nesse pensamento, Giddens defende a Terceira Viva e argumenta 

que é necessário reconstruir o Estado e transcender os da direita “que dizem que o governo é o 
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inimigo” e daqueles da esquerda “que dizem que o governo é a resposta” (GIDDENS, 2001, 

p.80). Para o autor, a política da Terceira Via se apresenta como uma alternativa ao 

neoliberalismo e a antiga social-democracia. O diagnóstico que o Estado é o culpado pela crise 

é comum as duas correntes; no entanto, apresentam estratégias distintas para superá-la: o 

neoliberalismo propõe privatizar as empresas e instituições e transferir a execução das mesmas 

para o mercado, enquanto a Terceira Via defende a não privatização e a execução das mesmas 

ao Terceiro Setor.  

Assim, a sociedade é conclamada para agir onde o Estado deixou de atuar, por meio do 

“Terceiro Setor”. A discussão, em torno desta propositiva, compara a instituição estatal como 

burocrática, ineficiente, corrupta, rígida e em crise fiscal, enquanto as organizações da 

sociedade civil, representada pelo “Terceiro Setor” como dinâmicas, solidárias, democráticas, 

“populares”, flexíveis e aptas a atender às particularidades regionais e categoriais (MONTAÑO, 

2010, p. 185). Para Montaño (2010), o fenômeno em questão não é o desenvolvimento de 

organizações de um “setor”, mas da transferência de “função” do Estado da sua 

responsabilidade social. O verdadeiro fenômeno real é a “configuração de uma nova 

modalidade de trato à questão social” (ibidem. p. 187) escondida por trás do chamado Terceiro 

Setor. Numa perspectiva crítica e de totalidade, essa nova modalidade, que coaduna com 

políticas neoliberais, é produto da reestruturação do capital, ou seja, a expansão dos serviços 

comerciais ou desenvolvidos num suposto “terceiro setor”.  

Desta forma, a teoria neoliberal e da Terceira Via, em uma aparente visão de 

democracia, igualdade e justiça social, disseminam a crença de que o capitalismo é a solução 

de sobrevivência de um modo de produção globalizado e sustentável. Neste caminho, o 

indivíduo cria para si uma narrativa na qual se vê como parte do mercado e, portanto, 

competindo com seus semelhantes pelo seu próprio sucesso, que só dependeria dele mesmo” 

(FREITAS, 2018, p. 918). Nessa direção, escamoteiam os direitos sociais em prol de uma 

harmonia de classe, distanciando os indivíduos do pensamento coletivo e da luta de classe. 

Harvey (2008) traduziu este projeto mercadológico com a expressão “mercadificação de tudo”, 

no qual o mercado produz, regulamenta e oferta com qualidade, eficiência e eficácia, os serviços 

que a sociedade necessita. Nessa relação, negocia e precifica coisas, processos e relações sociais 

por meio de contratos, convênios e parcerias legalizados e institucionalizados pelo Estado 

capitalista. 

As políticas neoliberais e da Terceira Via, como parte evolutiva às novas demandas de 

acumulação em curso, produzem contradições e tensões à democracia ao instituírem imposições 

aos Estados, à sociedade, à educação e à própria forma de gestão pública, sob a ótica gerencial. 
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Com o fito de compreender os desdobramentos de tais políticas e sua inter-relação na atual 

gestão da educação, buscaremos apresentar o contexto em que as Reformas do Estado 

ocorreram, a partir dos anos de 1990, no Brasil. 

 

1.2 AS REFORMAS DO ESTADO A PARTIR DOS ANOS DE 1990 E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO  

 

A chamada Reforma do Estado está vinculada com o projeto de liberar, desinpedir e 

desregulamentar a acumulação do capital, deslocando a legitimação sistemica e o controle 

social da “lógica democrática” para a “lógica da concorrencia” do mercado. No Brasil, a 

transição política para a democracia foi seguida pelas orientações da Reforma do Estado 

culminando com a flexibilização e precarização articulada a reestruração produtiva e ao 

combate ao trabalho, no seio da reestruturação do capital (MONTÃNO, 2010). Este processo 

configura-se como uma contra-reforma empregada pela hegemonia neoliberal, que busca 

retroceder conquistas, historicamente legitimadas por meio de lutas sociais e da classe 

trabalhadora.  

A reforma do Estado brasileiro, a partir dos anos de 1990, foram norteadas pelo capital 

internacional consoante as concepções do Consenso de Washington, diz Gentili, 2001. Em 

novembro de 1989, em Washington, reuniram organismos de financiamento internacional de 

Bretton Woods (FMI, BIRD e BM) para avaliar as reformas econômicas implementadas na 

América Latina, com exceção do Brasil e do Peru, que abarcaram dez áreas: “disciplina fiscal, 

priorização dos gastos públicos, reforma tributária, liberalização financeira, regime cambial, 

liberalização comercial, investimento direto estrangeiro, privatização, desregulação e 

propriedade intelectual”(MOTÃNO, 2010, p.29).  

O Consenso de Washington imprimiu um modelo de desenvolvimento econômico 

neoliberal, fundamentalmente em países periféricos, arruinados por uma grave crise econômica. 

Tais reformas, formuladas por economistas e cientistas políticos, restauraram antigos princípios 

liberais como alternativa ao Keynesianismo e ao Estado de Bem-Estar-Social. Dentre as 

orientações “deveriam desregular mercados, abrir suas economias, implementar práticas não 

intervencionistas, bem como abdicar de todo o projeto de cunho nacionalista-

desenvolvimentista” (FIORI, 2003).  No entanto, contraditoriamente, o novo “pacto social” 

brasileiro, inspirado no bem-estar público garantido pelo Estado, emerge no período em que 

internacionalmente o próprio Welfare State é questionado por Hayek como sendo o “caminho 



49 

 

 

da servidão”(Hayek, 1990). Montãno (2010) evidencia que o novo pacto social no Brasil, 

conformado pelos setores democráticos, no pós ditadura, é rapidamente substituído, na década 

de 90, por uma aliança de hegemonia neoliberal. Enquanto os países centrais marcaram na 

década de 80 um avanço da hegemonia neoliberal mais radical, no Brasil é consolidado de 

forma mais suave, na década seguinte, a Terceira Via. 

As reformas gradativas da industrialização por substituição de importações 

promoveram, a todo vapor, a transição economica para o neoliberalismo globalizado e 

financeirizado (SAAD FILHO e MORAIS, 2018, p. 98) no limiar do governo Collor (1990-

1992). Fernando Collor de Melo foi o primeiro governo civil brasileiro, eleito por voto direto 

desde 1960, e o primeiro escolhido dentro das regras da Constituição de 1988, com plena 

liberdade partidária e eleição em dois turnos. No seu governo deflagrou um processo de ajuste 

da economia brasileira às exigências da reestruturação global da economia iniciado com a 

abertura do mercado doméstico aos produtos internacionais.  

Em janeiro de 1993, um grupo de especialista reuniu-se em Washington, entre os quais 

Luís Carlos Bresser Pereira (ex-ministro da Fazenda no governo Sarney e depois ministro da 

Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso) para discutir “circunstancias 

mais favoráveis e regras de ação para obter o apoio político que lhe permitisse levar a cabo com 

sucesso o programa de estabilização e reforma econômica que anos antes havia sido chamado 

de Consenso de Washington” (MONTANO, 2010, p. 29). O plano de ajustamento das 

economias periféricas, chancelado pelo FMI e pelo BIRD, constituiu em três etapas: a primeira, 

a estabilização macroeconômica reduzindo o déficit da balança comercial e reestruturando o 

sistema previdenciário; a segunda, as reformas estruturais com liberação financeira e comercial, 

a desregulamentação dos mercados e a privatização das empresas estatais; e a terceira, definida 

como retomada dos investimentos e do crescimento econômico (Ibidem., 2018). Assim, “o 

caminho singular do Brasil para o neoliberalismo acabou sendo delineado “pelo imperativo da 

estabilização monetária” (SAAD FILHO e MORAIS, 2018, p. 98). No entanto, o plano de 

estabalização do governo Collor não conseguiu combater o aumento da inflação e sua 

administração foi interrompida por um processo de impeachment.  

Naquele cenário, a educação reapareceu na literatura acadêmica como um dos principais 

determinantes da competitividade entre os países. Na perspectiva de abertura da economia, a 

produtividade demandava qualificação profissional dos trabalhadores e a educação seria o 

alicerce que sustentaria a competitividade do período. Vasta documentação internacional, 

oriunda de importantes organismos multilaterais, divulgava este ideário por meio de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Impeachment_de_Fernando_Collor
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diagnósticos, análises e propostas de soluções consideradas cabíveis a todos os países da 

América Latina e Caribe,  tanto para a educação quanto à economia (SHIROMA et al., 2011).  

Dois anos depois, o governo de Fernando Henrique Cardoso - FHC (1995-2003) 

implementou uma estratégia econômica neoliberal a partir do Plano Real, implementado por 

ele, quando ainda era ministro da Fazenda, em 1994, que forneceu guarida ideológica e política 

para consolidação do neoliberalismo e reduzir a inflação (Ibidem., 2018). Paralelo a reforma 

econômica, o governo FHC redefine o padrão de organização e gestão do Estado e substitui a 

administração pública burocrática por “administração pública gerencial”. Para esse fim, foi 

criado, em 1995, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), hoje 

extinto, para realizar o movimento de uma radical reforma do Estado orientada pelo receituário 

do Consenso Washington.  

A reforma foi delineada pelo documento oficial Plano Diretor de Reforma do Aparelho 

do Estado (PDRAE), elaborado pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, trazendo a questão 

central “como reconstruir o Estado ou como redefinir um novo Estado em um mundo 

globalizado” (BRESSER PEREIRA, 2007, p.21). Para o governo, além da crise fiscal, a crise 

do Estado consistia e uma crise de administração pública marcada pela burocracia, pela 

ineficiência, pelo clientelismo, vagarosidade, falta de compromisso e desempenho na execução 

das atividades estatais. A crise do modelo burocrático configurava-se pela ineficiência do 

sistema hierárquico, pesado e centralizador, pela demasia de leis e regras e pela regulação 

procedimentalista na oferta de serviços públicos que, por sua vez, demonstravam restringidos 

para responder com eficácia às demandas sociais e as “inovações. Para tanto, a Administração 

Pública Gerencial mostrava-se necessária para um “novo” modelo de gerenciamento. Tais 

alterações pretendiam redefinir o papel do Estado em sua forma de intervenção e de relação 

com a sociedade. 

O partido dos social-democratas, no Brasil, também comunga com o diagnóstico de 

crise no Estado. Bresser Pereira (1998) definiu como uma crise fiscal ou financeira pela perda 

de crédito público e pela poupança negativa (aparecendo sob forma de dívida externa) 

impedindo o Estado de financiar políticas públicas; crise do modo de intervenção do Estado, 

além de crise política (crise do regime militar e crise de adaptação do regime democrático, crise 

moral com a saída de Collor) e por fim, crise da forma burocrática de administrar o Estado 

brasileiro. Observa-se que tais crises são endêmicas, próprias do Estado brasileiro. Bresser 

Pereira critica as formas de administração estatal que o Brasil passou como a patrimonialista, o 

clientelismo e a burocrática que fundamentalmente carrega a dominação racional-legal 

weberiana, o universalismo de procedimentos e rígida.  
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Conforme Bresser Pereira (1998), a Constituição de 1988, condenou o Brasil a uma 

“volta ao passado” em um momento que o país precisava de reformar a administração pública 

“moderna”, “eficiente”, “eficaz” e de melhor “qualidade” e compatível com o capitalismo 

competitivo em que vivemos. Assim, era preciso buscar novas formas de administrar a coisa 

pública - “autonomia da administração indireta, com maior eficiência da administração 

descentralizada” (Ibidem., p.)  e dar novas condições para que seus governos enfrentassem com 

êxitos as falhas do mercado. Para tanto, é necessário dotar de mais governabilidade e 

governança; condições mais democráticas de governar e torná-lo mais eficiente para atender as 

demandas dos cidadãos com qualidade e menor custo (PEREIRA, 2014) e flexibilizar o estatuto 

da estabilidade dos servidores públicos, de forma a aproximar os mercados de trabalho público 

e privado. Tais alterações foram deflagradas a partir do PDRAE de 1995 e operacionalizadas 

pela Emenda Constitucional nº19 de 1998 e legislação decorrente (Araújo, 2017; Adrião, 2014).  

A análise crítica das palavras do autor revela uma retórica enganosa acerca dos reais 

motivos da reforma do Estado. Supostamente pareciam maior competitividade das empresas 

nacionais, maior estímulo a participação democrática, controle social e a cidadania. No entanto, 

tratava-se de justificar a “retirada do Estado” do controle econômico da produção e da 

comercialização como “a produção de energia elétrica, telecomunicação, exploração de riqueza 

mineral, administração de poupança social, extração e refinamento de petróleo para o mercado”, 

explica Montaño (2010, p. 41), ou seja, o pano de fundo da reforma do Estado traz maior 

favorecimento ao grande capital financeiro, especialmente ao internacional.  

O atendimento ao cidadão com qualidade a menor custo, resulta na diminuição dos 

fundos públicos para o financiamento dos serviços sociais e assistenciais e na privatização de 

tais serviços por meio de parcerias entre o público e o privado. O argumento ideológico do 

governo FHC em reformar o Estado não se deteve como causa o plano político-econômico 

(ajuste estrutural macroeconômico, por meio de ajuste fiscal, de liberalização comercial e de 

preços e privatizações) orientado pelo Consenso de Washington; pelo contrário, apontou-se ao 

Estado burocrático, a ineficiência do serviço estatal e a corrupção do mesmo, como as supostas 

causas para a sua reforma. Como diz Montaño (2010) o problema do Brasil não é a existência 

de um Estado Social, mas sua inexistência e seu precário desenvolvimento. Não é a forte 

presença do Estado, mas sua privatização interna o que constitui o problema central. 

Nestas circunstancias, segundo Bresser Pereira (1998, p. 31), a primeira onda dos anos 

de 1980, considerada como aliança neoliberal, determina que “as reformas deveriam estar 

firmemente direcionadas para a redução do Estado ao mínimo e para o pleno controle da 

economia pelo mercado”. Na segunda onda de reforma, dos anos de 1990, articulada entre a 
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centro direita chamada “aliança social-liberal” e a centro-esquerda “social-democrática”, a 

reforma é definida como Reforma Gerencial (que nada mais é que a continuidade do que o 

“ajuste estrutural macroeconômico neoliberal). Assim, nessa segunda onda, parte do 

pressuposto de que “em um grande número de áreas, particularmente a social e científica, o 

Estado pode ser mais eficiente, desde que use instituições e estratégias gerenciais, e utilize 

organizações públicas não estatais para executar os serviços por ele apoiados” (Ibidem., 1998, 

p. 68). 

Segunda Pereira (2014) para dotar de maior eficiência e governança19 o aparelho estatal 

deve seguir de publicização “transformar os serviços não-exclusivos de Estado em propriedade 

pública não-estatal e sua declaração como organização social, acompanhado de privatização de 

área social, a partir da transferência da responsabilidade do Estado de questões pública para o 

mercado (privado) ou o chamado Terceiro Setor; e a terceirização, como o processo de 

transferir serviços auxiliares ou de apoio para o setor privado.  

Sob o pretexto de chamar a sociedade a participação em torno do “controle 

social” e da “gestão de serviços sociais e científicos”, desenvolvendo a 

democracia e a cidadania, a dita publicização é, na verdade, a denominação 

ideológica  dada a transferência de questões públicas da responsabilidade 

estatal para o chamado Terceiro Setor (conjunto de “entidades públicas não-

estatais”, mas regido pelo direito civil privado) e ao repasse de recursos 

públicos para o âmbito privado  
 

A lógica por detrás da transferência de gestão dos serviços como educação básica, saúde 

e a segurança local, no contexto da reforma gerencial, é a implementação das “organizações 

sociais” que se converteriam em “entidades públicas não-estatais. O fortalecimento destas 

instituições mais as formas corporativas de associação, levaria ao fortalecimento do capital 

social (termo idealizado e mistificador, supostamente contrário ao conceito de “capital 

econômico”).  

Segundo Adrião (2017), as instituições do terceiro setor passam a ser “parceiras” da 

gestão governamental. Esta “parceria” resultou na inserção do contrato de gestão e termo de 

parceria. “O contrato de gestão é um dispositivo jurídico que inaugura a possibilidade de 

compromisso institucional entre o Estado e uma entidade pública estatal (agências executivas) 

ou uma entidade pública não-estatal (agências executivas) “(ADRIÃO, 2017, p.21). Já o termo 

de parceria é regido pela Lei nº 9.790/99, similar ao contrato de gestão, mas refere-se aos 

acordos entre as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e Poder 

Público. Este termo jurídico regula a contração e a remuneração pelo Estado, de entidades do 

 
19 Crise de governança remete a inoperância do Estado financeira e administrativa de um governo, mesmo 

legitimado e com plena governabilidade realizar suas decisões e implementar políticas (MONTANO, 2010). 
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Terceiro Setor para a execução de atividades sociais, como a educação. Trata-se de outro 

mecanismo pelo qual o Estado pode formalizar a transferência da responsabilidade da gestão 

da educação para o setor privado, neste caso, sem fins de lucro (PERONI e ADRIÃO, 2005; 

ADRIÃO e BEZERRA, 2013).  

É nesse terreno fértil que se inserem as “organizações sociais”, o “voluntariado” para a 

“filantropia empresarial, ONGs20, fundações e institutos e associações que assumem o papel do 

Estado na execução de projetos e ações, notadamente, na educação. Segundo Adrião (2017), as 

formas de privação operam em distintos contextos: privatização da oferta educacional, 

privatização do currículo e privatização da gestão da educação. A vigência de tais parcerias 

pode ser verificada no âmbito dos sistemas públicos de ensino ou das redes pública de ensino. 

 O objeto de interesse desta pesquisa se insere no âmbito da privatização da gestão da 

educação no estado do Espírito Santo por meio do Programa Escola Viva. As organizações 

sociais de base empresarial, sem fins econômicos, ESA e ICE estabeleceram parceria com o 

estado do Espírito Santo/SEDU por meio de um Termo de Cooperação Técnica. As 

organizações ESA e ICE são responsáveis em executar, acompanhar e avaliar a implantação de 

um modelo de gestão, método e currículo no Programa Escola Viva, no período de 2015-2018. 

No texto da CF de 1988, art. 213, verificamos as regras de apoio à iniciativa privada dirigidos 

a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que comprovem finalidade não-

lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 

A motivação da Reforma do Estado acerca da publicização é diminuição dos custos da 

atividade social que segundo os neoliberais e a terceira via oneram o capital. O resultado não é 

a maior eficiência, dessas instituições, em gerir políticas sociais, mas “pela precarização, 

focalização e localização em determinados serviços e populações vulneráveis e em situação de 

pobreza extrema pela perda das suas dimensões de universalidade, de não-contratualidade e de 

direito do cidadão” (MONTAÑO, 2010, p. 47). As mudanças verificadas nessa dinâmica, 

guardadas as suas singularidades, tanto da crise estrutural do capital, da globalização, da 

reestruturação produtiva, do neoliberalismo, da terceira via, quanto da Reforma Gerencial no 

Estado, têm gerado alterações substanciais nos sistemas de educação em todos os países que 

buscam adequar a educação às novas orientações político-econômicas, edificadas nessa fase de 

desenvolvimento e de acumulação do capital (NETO, 2016). 

 
20 Tratam-se de “ONG de “terceiro-setoristas” que se delinearam na década de 1990 atuando segundo ações 

estratégicas, utilizando‐se de lógicas instrumentais, racionais e mercadológicas” (ARAUJO, FREGUETE e 

NASCIMENTO, 2018, p.83). 
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No campo das políticas educacionais, no Estado brasileiro, os desdobramentos dessas 

mudanças podem ser analisadas na reforma da educação, cujo marco regulador é o Plano 

Decenal da Educação (1993), expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) (BRASIL,1996). Doravante, vale lembrar que o artigo 214, da Constituição Federal, 

com as alterações feitas pela Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2009) indica que o 

PNE e, consequentemente, os planos estaduais, distrital e municipais seriam decenais e 

articuladores dos sistemas de educação. Isso significa que, do ponto de vista constitucional, os 

planos de educação ultrapassam os planos plurianuais de governo. Na mesma direção, a 

LDBEN de 1996 define que cabe à União elaborar o PNE, lei nacional e estabelecer normas 

gerais, em regime de colaboração com Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 9º, I).  

Atendendo ao comando constitucional, foi elaborado o PNE, aprovado pela Lei nº 

10.172/2001, que determina que o Distrito Federal, estados e municípios elaborem, em 

consonância com o nacional, seus próprios planos. O PNE (2001/10) representou uma 

experiência importante de planejamento da educação brasileira, incluindo todos os níveis, 

etapas e modalidades de educação. Pretendia-se empreender uma política de Estado, na medida 

em que o PNE possuía uma duração decenal, tendo sido aprovado no âmbito do legislativo e 

sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001. A construção desse plano se 

deu em meio a extensas discussões ocorridas entre duas versões distintas, uma proveniente do 

Poder Executivo, e a outra apresentada pelo Legislativo. Este projeto foi elaborado com ampla 

participação da sociedade brasileira, ficando conhecido como projeto da Sociedade Civil, 

organizado em fóruns nacionais, incorporando as propostas oriundas dos Congressos Nacionais 

de Educação (CONEDs). Vale destacar que este projeto era parte do grupo que construiu na 

constituinte o Fórum em defesa da escola pública. Com a eleição de FHC as entidades 

científicas se afastaram dos movimentos sociais, sindicais e estudantis. 

Ao longo da tramitação, diferentes estratégias garantiram a redução da participação 

social nos debates no Congresso Nacional. Na avaliação de Valente (2001), a lei 10.172/01, 

naquilo que é fundamental, expressou a política educacional do Ministério da Educação (MEC). 

Assim, nos itens que expressam os interesses do governo, a lei apresenta “comandos precisos, 

num estilo criterioso, detalhista e, regra geral, autoaplicável. No que interessa aos "de baixo", 

e que eventualmente não tenha sido possível e/ou conveniente suprimir, recorre-se à redação 

genérica, “ [...] sujeita a uma regulamentação sempre postergada" (VALENTE, 2001, p. 14). 

Os objetivos gerais propostos pelo PNE (2001/10) foram a elevação global do nível de 

escolaridade, melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis, a redução das desigualdades 

sociais e regionais, no tocante ao acesso e à permanência na educação, além de uma importante 
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conquista para educação: o princípio da gestão democrática, que deve ser observado em todo 

sistema educacional público. Dessa forma, a Constituição, LDBEN e o PNE (2001/10) 

caminharam no sentido de estimular cada ente federado a assumir a responsabilidade pela 

educação, sendo que o princípio da gestão democrática deveria ser respeitado em cada um dos 

sistemas, como também pelas instituições que o compõem.  

 O PNE deveria ser concretizado por meio de ações, mas os vetos apresentados pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) no financiamento da educação tornaram o 

plano sem condições de ser implementado. Assim, apesar de apresentar um conjunto de metas 

de amplo alcance, o PNE não apresentou esteio financeiro para sua viabilização. Assim, a 

década de 1990, finda-se com um cenário de restrição de investimento em educação, uma base 

legal que legitimava tal restrição e um debate decadente acerca das desigualdades educacionais, 

ao longo da história (NETO, 2016).  

Segundo Saviani (2007), com a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo 

federal, no ano de 2003, esperava-se a retirada dos vetos do governo anterior, mas isso não 

ocorreu. Ademais, a lei que aprovou o PNE (2001-10) estabeleceu, em seu art. 3º; § 2º, que a 

União e a sociedade e civil deveriam realizar avaliações periódicas da execução do plano, sendo 

que a primeira deveria ocorrer no ano de 2004, mas tampouco ocorreu essa avaliação com 

amplo debate nacional.  

Abrucio (2011) analisa que governo Lula, acerca da continuidade e avanço, não 

priorizou uma agenda centralizada para a questão da gestão pública.  A adoção de modelos 

distintos de gestão caracterizou uma forma dispersa e fragmentada de gestar as políticas 

públicas. “Inversamente ao governo anterior, no governo Lula, as políticas públicas é que 

puxaram a agenda da gestão”. No âmbito da administração pública, o governo Lula instituiu 

normas para licitação e contratação de Parcerias Público-Privada (PPP) por meio da Lei Federal 

nº 11.079 de 30/12/2004 (BRASIL, LEI 11.079, 2004). Posteriormente, normatizou inúmeras 

medidas que efetivam a PPP entre setor privado e União, Estados e Municípios brasileiros. 

Em abril de 2007, o governo criou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

com o intuito de enfrentar as desigualdades de oportunidades educacionais e superar a 

fragmentação de políticas educacionais anteriores. Saviani (2009) pergunta em que o PDE se 

articula com o PNE? Por que no PDE há pouca ou nenhuma referência ao PNE? Tratar questões 

importantes por meio de decretos, portarias e resoluções empobrece a democracia. O  PDE 

corresponde a um conjunto de medidas, englobando todos os eixos, níveis e modalidades da 

educação. Divide-se em quatro eixos norteadores: educação básica, educação superior, 
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educação profissional e alfabetização. Comporta ações e programas de natureza bastante 

distinta e, na maior parte, sem prazos definidos.  

Na análise de Saviani (2009), o PDE foi estruturado sob a lógica de resultados, 

alicerçando-se nas avaliações de larga escala, o que expressa uma política educacional calcada 

em valores meritocráticos. A origem do PDE está diretamente relacionada ao “Movimento 

Todos Pela Educação”. Esse Movimento iniciou suas atividades agregando representantes da 

sociedade civil, do mundo empresarial, da iniciativa privada, de organizações sociais, 

educadores e gestores públicos de educação, Conselho Nacional de Secretários de Educação 

(CONSED) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), tendo sido 

lançado em 2006, sob a articulação do Ministério da Educação (MEC). Este Movimento  teria 

como objetivo garantir educação básica de qualidade a todos.  

Em consonância ao ideal defendido pelo “Movimento Todos Pela Educação”, o MEC 

lançou o “Programa de Metas Compromisso Todos Pela Educação” (2007), criado pelo Decreto 

6.094/2007. A partir de 28 diretrizes, buscou conjugar esforços da União, estados, Distrito 

Federal e municípios, atuando em regime de colaboração, com as famílias e a comunidade,  a 

fim de melhorar a qualidade da educação básica. O referido Decreto criou o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que tem sido largamente utilizado como 

indicador para, supostamente, aferir a qualidade da educação básica (BRASIL, 2007a; NARDI; 

BASTIANI, 2015). Esse índice expressa uma prática influenciada pelo gerencialismo no país, 

que tem servido como instrumento para ações do Estado em distintos programas.  

 Tal fato evidencia o grau de articulação do Estado com a iniciativa privada na 

formulação e implementação das Políticas Públicas. O Plano de Ações Articuladas (PAR), uma 

das principais ações do PDE,  foi criado com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e 

efetivar o regime de regulamentação entre os entes da federação. Vale notar  que no PDE é 

possível encontrar o embrião dos Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE) no 

documento “O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas”.   

Segundo Ramos e Abrucio (2012), a construção de um Sistema Nacional de Educação, 

mediante o fortalecimento do Regime de Colaboração e dos ADE, é fundamental para que a 

política educacional possa contribuir para enfrentar  as desigualdades regionais e contribuir para 

o desenvolvimento do país. Segundo o CNE 9/2001, os ADEs podem ou não agregar a 

participação de instituições privadas e não governamentias, tais como empresas e organizações 

diversas que assumem o objetivo educacional. Essa concepção é reiterada na resolução nº 

01/2012, que legitima  a colaboração de “instituições privadas e não governamentais, mediante 
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convênios ou termo de cooperação, sem que isso represente a transferência de recursos públicos 

para estas instituições e organizações” (BRASIL, 2012, art.2, § 1, p.2).  

Contudo, a ideia de que o fortalecimento dos ADE é um importante instrumento de 

desenvolvimento da política educacional não é consensual entre os educadores. Conforme 

Alcântara e Costa (2014), a força dos empresários na política educacional vem se intensificando 

nas últimas décadas e suas ações vão ao encontro das recomendações de organismos 

internacionais. Desta forma, conceitos como autonomia, participação e cidadania passaram a 

ter novos sentidos, em função da subordinação à lógica de mercado. Autonomia passa a 

significar a competência pela busca de parcerias a fim de obter recursos não garantidos pelo 

Estado. Participação da comunidade passou a ser entendido como estratégia para compartilhar 

custos e  o cidadão, nessa lógica, é transmutado pela noção de cliente ou consumidor, apto  a 

comprar serviços educacionais.  

Os estudos de Caetano (2013) mostram que no ano de 2009, por exemplo, o Ministério 

da Educação por meio de edital contratou serviços educacionais de empresas privadas, 

incluindo-se entidades do Terceiro Setor, o Instituto Ayrton Senna, para a compra de 

“tecnologia social”, do programa denominado “Circuito Campeão”. Esta lógica privatista no 

mundo público, com o pretexto de construir uma gestão eficiente, vem sendo operando frente 

a gestão democrática. 

No alvorecer do século XXI, o PDE/PAR /ADE corroboram com a lógica privatista no 

mundo público em que os empresários passam a protagonizar a ação governamental. Araujo 

(2017) elucida que nos primeiros dez anos do novo século, indica o crescimento de novas 

formas de relação entre o público e o setor privado, inclusive na educação básica. Para o autor, 

“fazem parte deste novo cenário, o  repasse de escolas públicas para a Organizações Sociais, 

estabelecimento de voucher escolar e compra de pacotes pedagógicos de empresas privadas” 

(Ibidem., 2017, p. 11). Esta disputa entre público e privado, tanto no campo da gestão quanto 

no plano dos investimentos, foi travada com a aprovação o PNE (2014-2024).   

O Plano Nacional de Educação (2014-2024) - Lei nº 13.005/2014 - percorreu um longo 

caminho, pois, embora tenha sido apresentado ao Congresso Nacional em 2010,  somente foi 

aprovado em junho de 2014. A gestão democrática, tratada na meta 19 no novo PNE,  ancora-

se em critérios técnicos de mérito, desempenho e consulta pública à comunidade escolar. Tais 

critérios vão ao encontro da ressignificação operada no campo da gestão. Segundo Peroni e 

Flores (2014, p. 186), a meta 19 “[...] tenta articular dois mecanismos de gestão que representam 

concepções diferentes e até mesmo antagônicas de gestão, uma de matriz democrática e outra 

vinculada a modelos de viés gerencial”. Assim, a estratégia 19.1 condiciona o repasse de 
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transferências voluntárias da União para os entes federados que tenham regulamentado a 

matéria com base nos critérios de mérito e desempenho (BRASIL, 2014). Já a estratégia 19.2 

trata de programas de apoio, formação e recursos aos órgãos colegiados, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções.   

Para tanto, a Lei 13.005/2014, na meta 20, prevê aplicação de 7% do PIB, em 2019, e 

10%, em 2024. Davies (2016, p. 300) adverte que o PIB não é “[...] operacionalizável, pois os 

governos não arrecadam PIB, mas, sim, impostos, taxas e contribuições”. De qualquer forma, 

é uma manifestação que tenciona aumentar os recursos. Verificamos que a definição dos 

investivestimentos produziu um novo capítulo de tensões: de um lado os segmentos sociais 

publicistas, defensores de um crescimento da oferta e do uso dos recursos no setor público, 

prioritariamente, na rede pública como previsto na meta 20. De outro, o governo federal e o 

setor privado, que defendem um crescimento compartilhado da oferta, sob vários formatos da 

oferta escolar e distintas concepções de gestão, previsto na redação do parágrafo 4º do artigo 

5º, por exemplo (ARAUJO, 2017).  

Dessa tensão, resultou um PNE (2014-2024)  matizado entre as duas concepções: a que 

fomenta recursos públicos, exclusivo, para a rede pública e a que incentiva o repasse de recursos 

públicos para o setor privado como “programas federais Prouni, Pronatec, Ciências sem 

Fronteiras e o turbinamento do subsídio ao financiamento estudantil” (Araújo, 2017, p.11). A 

aprovação da Lei nº 13.019/2014 normatiza em âmbito nacional, aplicável em todos os entes 

federativos, o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil. Esta lei é conhecida como Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil envolvendo ou não transferências de recursos financeiros,  em 

regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define 

diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; 

institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nos 8.429/1992, e 9.790, 

de 23/1999. 

 Estas formas de regulamentação da figura jurídica da PPP foi fortemente reconhecida 

no atual PNE (2014-2024) configurada em três formas diferentes: como colaboração horizontal 

– entre os entes federados e entre as áreas das políticas públicas como saúde e assistência social; 

como forma de parceria realizada por convênios entre o poder público e instituições 

educacionais comunitárias, confessionais e filantrópicas; e como chamadas públicas à 

participação de organizações da sociedade civil.  

A análise dos dispositivos nos anexos do PNE verifica-se o uso das três formas de 

parcerias para alcançar a expansão da oferta e do “aprimoramento” dos serviços educacionais 
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da educação básica. Entre as formas de parcerias, destacamos a expansão da educação escolar 

em tempo integral, nosso objeto de estudo. As parcerias podem ser constituídas com instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins econômicos, por meio de convênios. Os 

termos jurídicos contemplam a ampliação das condições de apoio ao atendimento escolar, a 

oferta de formação continuada, a produção de material didático, os serviços de acessibilidade, 

estratégias (BRASIL, LEI 13.005. 2014, estratégias: 4.17; 4.18;4.19). 

Contudo, a política do “teto dos gastos” adotada pela EC nº 95/2016 (BRASIL, 2016) 

prevê que, durante 20 anos as despesas primárias (custeio e investimentos) do orçamento 

público ficarão limitadas à variação inflacionária.  Essa política acaba reduzindo os gastos 

sociais. Se, por um lado, a meta 20 do PNE 2014/2024 indica a intenção de aumentar os 

recursos, por outro, a EC nº 95/2016 não apenas congela, mas os reduz.    

Essa significativa redução de investimentos com a saúde e educação impacta sobre as 

políticas sociais como Bolsa Família, Proteção Social Básica, Programa de Segurança 

Alimentar de Proteção Continuada, dentre outras. Apesar dos argumentos contrários sobre as 

perdas para a área educacional, a bancada majoritária governista não considerou a drástica 

redução de recursos que inviabiliza o cumprimento das metas do PNE (2014-2024) e acentua 

“a decadência crescente do campo público e a preponderância do privado” (MÉSZÁROS, 2010, 

p. 916). Esse contexto redunda no descaso com a educação pública brasileira ao longo da sua 

história. Em tempos de crise, posterga-se a oferta, a manutenção e o desenvolvimento do ensino 

de qualidade para todos.   

A garantia do direito à educação e a materialização de ações que fomentem a gestão 

democrática requer vontade política e recursos. Por isso, são necessários fontes de 

financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da 

educação. Ressalta-se que o PNE “[...] representa um pacto político em prol da Educação, com 

aprovação praticamente unânime das diferentes forças e posições políticas desta Casa” 

(MARTINS, 2016, p. 9).  Destaca-se, que se houver condições efetivas, os conselhos podem 

ampliar o controle social e a participação na elaboração e execução das políticas públicas. No 

entanto, a participação ainda é precária, pois predomina uma cultura política autoritária, 

patriarcal, patrimonialista e verticalizada na organização e composição dos mesmos. 

A gestão no contexto do neoliberalismo se submete aos ditames do mercado e da sua 

racionalidade econômica. Assim, a partir da década de 1990, as reformas do Estado remetem a 

visão gerencial das  instituições privadas, sob o argumento da necessidade de maior eficiência 

e eficácia. Tais princípios são incorporados às políticas educacionais, cujo norte político 

pedagógico foi “introjetar na esfera pública as noções de eficiência, produtividade e 
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racionalidade inerentes à lógica capitalista” (DOURADO Et all, 2009, p. 927). Nesse cenário, 

a lógica de gestão vem sendo implementada em programas de governos, principalmente em 

escolas de oferta de educação em tempo integral, por meio de contratos, convênios e parceria 

entre o público e o privado, dando novos contornos à gestão da escola pública. Esta 

reconfiguração na gestão pública será discutida no próximo capítulo.  
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2 GESTÃO DEMOCRATICA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: UM PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM E RESISTÊNCIA AO GERENCIALISMO  

 

 

Este capítulo buscou analisar a gestão democrática na educação nos âmbitos legal, 

pedagógico, político e epistemológico no contexto da política neoliberal e da “Terceira Via”. 

No primeiro momento, discutiu-se o conceito de democracia perpassado por correlações de 

força, cujos ideais é a democratização da educação, enquanto direito social. Em seguida, 

pretendeu analisar a gestão democrática em face ao Estado democrático de direito que traz 

novos significados aos princípios da participação e da autonomia, concentrando suas ações às 

novas formas de produção e de relações entre classes. Para tanto, as bases epistemológicas, 

políticas e pedagógicas, que subjazem a gestão educacional, pretendem explicitar o potencial 

democrático no trabalho pedagógico da escola ressentido pela ação do privado no serviço 

público. 

 

2.1 DEMOCRACIA E CAPITALISMO: UMA CONTRADIÇÃO SOCIAL      

 

O conceito moderno de democracia advém, principalmente, de uma trajetória histórica 

anglo-americana que culminou no capitalismo liberal, marcos defendidos pela classe 

proprietária (WOOD, 2011). No outro lado, o conceito de democracia originário da Grécia 

antiga, resultado de lutas populares, mais especificamente em Atenas, tem seus princípios 

cunhados na figura do cidadão-camponês contra o domínio tirânico do barão-feudal, a partir 

das reformas de Sólon e Clístenes que elevou o camponês à condição de cidadão. A palavra 

democracia, desde a sua trajetória, origina-se de demos, o povo e cracia, governo. Nesse 

sentido, democracia, significa o governo do povo. Wood (2011) destaca que “o antigo conceito 

de democracia surgiu de uma experiência histórica que conferiu status civil único às classes 

subordinadas, criando, principalmente, aquela formação sem precedentes, o cidadão-

camponês” (p. 177). Pode-se dizer, que a democracia ateniense foi efetiva ao romper a cisão 

entre os proprietários governantes e a ascensão dos subordinados camponeses ao status de 

cidadão21. No entanto, apenas um número reduzido de homens gregos e livres era reconhecido 

como cidadão e uma classe trabalhadora de escravos submissos. A escravidão era uma prática 

 
21 Cidadão aquele constituído legalmente de autoridade deliberativa e judiciária (ARISTÓTELES, 2010, p. 54), 

desvinculado de “sangue nobre” e de crenças mítico-religiosas. 
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comum em praticamente toda a vida ateniense, desde o trabalho mais simples até o mais 

qualificado: dos escravos nas minas de Laureion aos arqueiros que serviam de força policial; 

de empregados domésticos a negociantes; de professores ao que de mais próximo havia de um 

funcionário público; de condições  servis ao relativamente independente e privilegiado 

(WOOD, 2011).  

Desse modo, a democracia grega remete à libertação do domínio político de seus 

senhores; enquanto a democracia inglesa à afirmação da independência dos próprios senhores 

em relação às reivindicações da monarquia. A quebra entre o poder do soberano e o poder da 

aristocracia constituíram “uma espécie de poder “limitado” de Estado e produziu o 

constitucionalismo, a representação e as liberdades civis como princípios democráticos. Esta é 

a raiz dos princípios constitucionais modernos de democracia que centraram no equilíbrio entre 

ricos e pobres, deslocando-se das implicações do “governo pelos demos”: “Se o cidadão-

camponês é a figura mais representativa do primeiro drama histórico, a do segundo é o barão 

feudal e o aristocrata Whig22” (WOOD, 2011, p. 177).  

A democracia grega, especialmente em Atenas, encontra o seu sentido na sua existência 

no seu contexto histórico. São os diferentes locais e contextos sociais, históricos e políticos que 

poderão determinar se um regime de governo é saudável à vida civil e cidadã. A melhor forma 

de governo acontecerá a partir da participação dos sujeitos nos seus espaços e contextos sociais. 

No contexto da sociedade inglesa, a democracia moderna representou a supremacia da 

oligarquia contra a monarquia e em defesa do Parlamento. Em nome da liberdade, travou-se 

uma revolução e nasceu uma democracia liberal contraditória: o ideal de liberdade não era 

universal, mas do privilégio da propriedade sem a interferência real e do poder parlamentar que 

operaria contra o poder popular. Hoje, na Inglaterra, a política é reservada a um Parlamento 

soberano que dá a última palavra, perante o seu eleitorado. Assim “o povo não é realmente 

soberano” e a legítima política ocorre no interior do Parlamento (WOOD, 2011, p.178).  

A bandeira dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se restringiu à: liberdade 

de uma elite proprietária, desigualdade de propriedade de uma massa trabalhadora e exclusão 

social, ao invés da fraternidade. Não surpreende que os princípios republicanos e liberais 

comungavam, desde os primórdios da Inglaterra moderna, que a “cidadania ativa seria 

reservada para os homens proprietários e deveria excluir não apenas as mulheres, mas também 

os homens que (...) não tivessem ‘com que viver por si só’”, Wood (2006, p. 179). Assim, o 

 
22 Whig partido político, originário da revolução de 1688 cuja pretensão era subordinar o poder da Coroa ao do 

parlamento. Foi substituído pelo Partido Liberal, no final do sec. XIX. 
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poder econômico tornou irrelevante o status cívico e surge uma nova forma de democracia: a 

supremacia do senhorio se desloca para a propriedade reduzindo a comunidade de cidadãos.  

Paralelo a esse processo, a crescente centralização do parlamento significou a guarda do 

poder de uma classe privilegiada, garantida por um Estado centralizador. A formação de um 

Estado liberal sucedeu com o desenlace dos privilégios feudais sinalizados por relações de 

dominação senhorial sustentadas na hierarquia pessoal. As relações capitalistas e a ascensão da 

burguesia foram alcançadas no modelo de racionalidade da ciência moderna e do crescente 

individualismo consolidado nos Estados Liberais de Direito (VERBICARO, 2011). Segundo a 

autora, a constituição de um poder estatal fez-se necessário para a manutenção dos direitos 

individuais e sociais, bem como a segurança jurídica dos privilégios da classe economicamente 

privilegiada. 

Nesse mesmo rastro, a propriedade fundiária assumia uma forma capitalista (separada 

do status jurídico, político e militar) dependente do aperfeiçoamento e dos ditames de um 

mercado produtivo e competitivo. Na esfera política, essa separação exigiu que o indivíduo se 

desvinculasse das suas instituições e identidades corporativas. Assim, originou-se o indivíduo 

soberano que adentraria na comunidade política. Para Wood (2006, p. 182) “foi como um 

agregado desses indivíduos isolados, sem propriedade e roubados das solidariedades 

comunitárias, que a ‘multidão trabalhadora’ finalmente entrou para a comunidade de cidadãos”. 

Vale lembrar que a ruptura de identidades normativas e de desigualdades jurídicas conferiu aos 

indivíduos, além de” livres e iguais, a aquisição de novos poderes, direitos e privilégios. No 

entanto, o preço da liberdade do indivíduo ao ingressar no Estado custou a dispersão social e 

histórica, a era do trabalhador assalariado “livre23 e igual” e ascendeu o capitalismo: “a 

igualdade política na democracia capitalista não somente coexiste com a desigualdade 

socioeconômica, mas a deixa fundamentalmente intacta” (p. 184) as relações econômicas.  

Em outras palavras, permite a coexistência da igualdade política formal com a 

desigualdade de classe.  Com isso, “a desvalorização da cidadania decorrente das relações 

sociais capitalistas é atributo essencial da democracia moderna”, explica Wood (2011, p. 183). 

Na lógica capitalista, a forma social predominante no mundo, defende a promoção da igualdade 

para todos e escamoteia a asserção de Marx (2004, p. 162) “o trabalhador torna tanto mais pobre 

quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

O capitalismo é dependente do trabalho. Marx, nos Manuscritos de 1844, acrescenta que “não 

 
23 O trabalhador livre no mercado de mercadorias, livre num duplo sentido: primeiro, porque ele dispõe, como 

pessoa livre, de sua força de trabalho como sua mercadoria; segundo, porque ele não tem outras mercadorias para 

vender (RAMOS, 2010, p. 101). 
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é a propriedade privada a origem do trabalho alienado, mas pelo contrário, é o trabalho alienado 

a origem da propriedade privada” (MARX, 2004, p.163). O trabalhador é o criador de valor que 

ao produzir de forma alienada, possibilita a acumulação privada do capitalista. O processo 

histórico da alienação é que o produto do trabalho resulta num objeto estranho que não pertence 

mais a ele; e a força empreendida volta-se contra ele, de forma hostil e estranha.  

O trabalho integra o indivíduo a uma determinada classe social (fruto da divisão do 

trabalho) e o predestina. Como aduz Manacorda (2007) o trabalho é uma forma ou existência 

contraditória que, ao excluir suas exigências imediatas e circunstâncias, a mesma pressupõe em 

“[...] atividade vital ou afirmação de si mesma que, exatamente se produz como trabalho e sem 

o qual a vida não se subsistiria” (MANACORDA, 2007, p. 61). Na democracia liberal esse 

processo é desconsiderado, isto é, o homem é alienado do trabalho e de si próprio. Desse modo, 

discutir democracia na sociedade capitalista é trazer à baila o processo de coisificação do ser 

humano (HARVEY, 2013) adjacente da origem do trabalho assalariado e o seu lugar e sentido 

no capitalismo.  

Lukács (2003), em sua afirmação clássica, explica que a troca de mercadoria e as 

relações mercantis subjetivas e objetivas é um processo primitivo no desenvolvimento social. 

No entanto, o que importa saber é “em que medida essa troca e suas consequências estruturais 

são capazes de influenciar toda a vida exterior e interior a sociedade” (2003, p. 195). Nesse 

sentido, a alienação do trabalhador estranha a cidadania enquanto ação política, coisifica e 

reifica o homem como um todo. Wood (2011) questiona se seria possível uma cidadania 

democrática sob o domínio do capitalismo moderno? O sistema capitalista opera anulando a 

prática social e maximizando o fetichismo da mercadoria na vida social (MARX, 2007). 

Contudo, o conceito de democracia em uma sociedade sob a égide do capital , não pode 

ser concebido como abstrato, pois “é o capitalismo que torna possível uma forma de democracia 

em que a igualdade formal de direitos políticos tem efeito mínimo sobre as desigualdades ou 

sobre as relações de dominação e de exploração em outras esferas” (Wood, 2011, p. 193). Nesse 

contexto, por um lado, alcançamos a democracia formal, mas as políticas sociais, notadamente, 

foram esvaziadas como um direito social universal. Portanto, aumentou o distanciamento entre 

o político e o econômico, presente no capitalismo. 

Na próxima seção, buscaremos analisar as implicações da gestão democrática frente ao 

movimento de gestão privatista no setor público. A escola, enquanto espaço público de direito 

social, é uma das possibilidades de formar, pensar, sentir e discutir nos seus coletivos políticas 

que obstam a democracia 
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2.2 A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: CONCEITOS, IMPLICAÇÕES E SUA 

MATERIALIZAÇÃO   

 

Discutir a gestão democrática da educação implica entender que as mudanças na gestão, 

são partes de alterações societárias a partir de variados contextos sustentados em pressupostos 

políticos, epistemológicos e pedagógicos. Tais pressupostos são interdependentes e se 

entrecruzam, ora por determinantes políticos internacionais, ora por forças internas do Estado - 

econômicas, sociais e políticas – e por fim pelas relações estabelecidas entre os sujeitos, o modo 

como nossa sociedade se constitui e, consequentemente, pelo papel do Estado frente às políticas 

sociais. 

Isto quer dizer que as políticas sociais se vinculam ao modo como o Estado estabelece 

sua relação com a sociedade. No caso brasileiro, após longo período de ditadura, no processo 

de democratização da sociedade também transitou a luta pela construção de uma gestão 

democrática da educação. Porém, ao mesmo tempo que a América Latina lutava por conquistas 

sociais, o capitalismo, também, buscava superar suas crises por meio de estratégias que 

redefiniram o papel do Estado com perdas de direitos sociais, materializados em políticas 

públicas. A transição democrática, no Brasil, foi conformada por forças conflitantes entre os 

intentos de massa por liberdades políticas e igualdade econômica e pressões da elite para a 

renovar as estruturas de desigualdade e dominação social (SAAD FILHO e MORAIS, 2018). 

Segundo os autores, tais forças produziram uma democracia deliberadamente frágil. A 

Constituição é frequentemente alterada e ou desconsiderada quando entra em conflito com a 

reprodução do poder econômico e político ou com as estruturas excludentes do Estado. “Assim, 

as tensões entre a democracia política e a democracia econômica ajudam a explicar os padrões 

de exclusão e injustiça social, em paralelo com sua afirmação da democracia e seu compromisso 

com um Estado de bem-estar social” (Ibidem., p.94). 

Recorremos ao conceito de democracia de Wood (2011) entendido como não separação 

entre o econômico e o político, bem como a concretização de direitos universais e igualdade 

social. Por ter em si profundas contradições, a CF de 1988 não enfrentou as deficiências do 

setor econômico e incorporou, nos anos de 1990, a teoria neoliberal ofensiva ao crescimento e 

a ascensão do Estado do bem-estar social e a teoria da Terceira Via que propõe a Reforma 

Administrativa Gerencial. No ideário neoliberal, a intervenção do Estado é restritiva assumindo 

funções coercitivas e de manutenção do status qu, por meio da privatização, da competição e 

da obtenção de lucros. Já a Terceira Via defende democratizar a democracia fortalecendo a 



66 

 

 

participação da sociedade civil empreendedora na execução das políticas sociais por meio do 

chamado Terceiro Setor.  

Diante dos fatos, os movimentos por meio de participação popular e organização da 

sociedade na luta por direitos universais, igualdade social, gestão democrática do Estado e das 

instituições públicas, nos anos de 1980, foram frustrados: por um lado, pelos acordos realizados 

pelo alto em que permaneceu no poder o mesmo grupo; por outro, a redução de direitos por 

meio das estratégias do capital. Peroni (2007) explica que apesar dos importantes avanços “na 

materialização de direitos por meio da legislação, temos a dificuldade de implementá-los, não 

só pela ofensiva neoliberal, mas também porque a nossa cultura democrática é ainda muito 

embrionária” (ibidem., p.25). A autora explica que tal fragilidade favorece ao consenso em 

torno da lógica de mercado e de produto “em detrimento da lógica democrática, com ênfase na 

participação coletiva das decisões e no processo” (ibidem., p. 25). 

O modo como o neoliberalismo e a Terceira Via materializam suas teorias na e com a 

sociedade, em face ao Estado Democrático de Direito, vai ao encontro da função histórica do 

Estado24 que representa a classe que domina econômica e culturalmente, chamada por Gramsci 

de hegemonia25. 

o exercício da hegemonia se caracteriza por uma combinação de força e 

consenso, que se equilibram de diferentes maneiras, sem que a força 

predomine demais sobre o consenso e buscando que a força apareça aprovada 

pela maioria, expressa por meio dos chamados órgãos de opinião pública 

(GRAMSCI, 2007, p. 1638). 
 

Isto quer dizer que a classe dominante26 tem a capacidade de obter e manter seu poder 

sobre a sociedade, por meio do controle que mantém sobre os meios de produção e sobre os 

instrumentos de repressão, principalmente por sua capacidade de produzir e organizar o 

consenso e a direção política, intelectual e moral da sociedade. É a perpetuação dos privilégios 

nas mãos de poucos. Verifica-se que recentes políticas nacionais, como o PNE (2014-2024) 

endossam apontamentos mercadológicos da eficiência e da eficácia predestinados ao 

atendimento de uma educação de qualidade. A lógica do capital é por excelência mais 

“eficiente” para organizar a vida social. 

 
24 Conforme discutido no capítulo anterior 
25 Classe dominante, com base em Marx e Engels, é a classe que domina em virtude de sua posição econômica e 

do controle sobre  todos os aspectos da vida social. Destaca que é a força material dominante na sociedade e, ao 

mesmo tempo, sua força intelectual dominante (BOTTOMORE,  2001, p.64). 
26 Hegemonia - como conjunto das funções de domínio e direção exercido por uma classe social dominante, no 

decurso de um período, sobre outra classe social e até sobre o conjunto das classes da sociedade. A hegemonia é 

composta de duas funções: função de domínio e função de direção intelectual e moral, ou função própria de 

hegemonia (MOCHCOVITCH, 1992, p. 20-21 apud DANTAS, 2015, p. 17). 
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Ao longo da história, o mercado foi padrão para o público. Lima (2011, p. 128) observa 

que “a obsessão pela eficácia, pela eficiência e pela qualidade, ainda que recente no universo 

educativo, é uma obsessão tipicamente tayloriana”. O que vem ocorrendo é a replicação de 

modelo de gestão ou de materiais didáticos do mercado privado adentrando na gestão pública. 

“Assim, verificamos que muitos dos elementos propostos por Taylor estão bem presentes nas 

propostas atuais de gestão de mercado para o público, apesar de o discurso ser de modernização 

na gestão”, diz Peroni (2007).  

A luta pela democratização da sociedade se estendia ao processo de democratização da 

educação. Nesse sentido, a gestão democrática implica em uma finalidade, e não uma simples 

mudança na concepção de gestão, “que passaria da tecnocrática, vinculada aos preceitos do 

Fordismo e Toyotismo, para a gestão democrática”. Cury (2007) corrobora com esse 

entendimento ao conceber que:  

A gestão democrática da educação é, ao mesmo tempo, por injunção da 

nossa Constituição (art. 37) (Brasil, 1988): transparência e 

impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho 

coletivo, representatividade e competência. Voltada para um processo 

de decisão baseado na participação e na deliberação pública, a gestão 

democrática expressa um anseio de crescimento dos indivíduos como 

cidadãos e do crescimento da sociedade enquanto sociedade 

democrática (Cury, 2007, p. 12). 

 

A gestão democrática constitui-se em um projeto de construção da democratização da 

sociedade brasileira. Nesse sentido, a liberdade de construir o projeto político pedagógico e 

experimentar alternativas pedagógicas e administrativas, in lócus, no contexto da realidade 

escolar e a participação de todos os setores da escola – professores, alunos, funcionários e pais 

- na construção dos seus objetivos e funcionamento, são processos políticos e pedagógicos de 

aprendizagem da democracia “porque a participação, depois de muitos e muitos anos de 

ditadura, é um longo processo de construção”, afirma Peroni (2007, p. 25). Lima (2000) 

corrobora com o conceito de gestão democrática como um fenômeno político de governo que 

está alinhado diretamente com ações que se apoiam em métodos democráticos: 

uma perspectiva conceptual que focaliza intervenções democraticamente 

referenciadas, exercidas por actores educativos e consubstanciadas em acções 

de (auto)governo; acções que não apenas se revelam enquanto decisões 

político administrativas tomadas a partir de contextos organizacionais e de 

estruturas de poder de decisão, mas que também interferem na construção e 

recriação dessas estruturas e de formas mais democráticas de exercer os 

poderes educativos no sistema escolar, na escola, na sala de aula, etc. (LIMA, 

2000, p. 19) 
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Apreende-se que a escola, enquanto instância micro, se constitui em meio à dialética 

das relações de poder. Para o autor, não se trata apenas de (re)criar mecanismos democráticos, 

mas de ações destinadas à educação política, no cotidiano escolar. Paro (2016) adverte que, 

“sob o ponto de vista dos trabalhadores, não se pode esperar nenhuma iniciativa de 

transformação da classe dominante em favor da camada dominada” (p.14). Em tese, a gestão 

democrática da educação, deve estar a serviço do, no, com e para a formação dos sujeitos 

sociais. Cury (2007, p. 27) “entende que o homem se faz sujeito através das relações que 

estabelece socialmente, coletivamente”. A escola não é o único lugar em que os indivíduos são 

formados e nem tem o poder de determinar um tipo de sociedade por meio da sua função social. 

Entretanto, modelos de educação padronizados concorrem para um tipo de obediência na 

contramão “ao exercício democrático de cidadãos autônomos, incutindo valores que favorecem 

a constituição de indivíduos acostumados a dominar os mais fracos e a obedecer sem resistência 

aos mais fortes” (PARO, 2010, p.62).   

A escola, como as demais instituições, está substanciada pelos mesmas convicções 

fundantes da sociedade, “uma vez que é parte dela, instituinte dela e instituída por ela” 

(SOUZA, 2009, p. 125). Dessa forma, reproduz e mantém culturas sociais que podem reforçam 

o autoritarismo, ao invés de educar contra o mesmo. Apesar de a CF de 1988 oficializar a gestão 

democrática e a garantia da qualidade do ensino público e a LDBEN nº 9.394 de 1996 

estabelecer as normas da gestão democrática, tais postulados têm sido minimizados em uma 

conjuntura histórica que induz ao consenso que direitos sociais devem ser reduzidos e que a 

qualidade provém do mercado. Que caminhos, então, perseguir?  

Pensar a educação, enquanto um dos espaçõs na construção consciente de classe, requer 

a convicção e o entendimento que “a democratização se faz na prática” e que “a democracia 

não se concede, se realiza” (PARO, 2016, p.24-25). Ou seja, a garantia da autonomia da escola 

e a participação efetiva dos segmentos da comunidade escolar se dão nos processos decisórios 

da organização do trabalho pedagógico e administrativo da escola. Entretanto, o cenário é 

ambíguo no qual busca-se concretizar o direito de voz e vez do acesso, da apropriação aos 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade e a formação cidadã e ética dos 

seus estudantes, por meio de políticas de caráter inclusivo e democrático, enquanto de outro 

lado prevalece a lógica gerencial, “com forte viés taylorista, tecnicista e produtivista, que 

vislumbra nos testes estandardizados a naturalização do cenário desigual em que se dá a 

educação”, afirma Dourado (2007, 928). Contudo,  

quando abrimos mão da gestão democrática pela lógica gerencial, que 

quer um produto rápido e adequado às exigências do mercado no 
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período atual, estamos pactuando com outra proposta de educação e 

sociedade e desistindo ou minimizando a importância da construção da 

democracia que historicamente não tivemos (PERONI, 2007, p..29) 

 

Em uma sociedade tradicionalmente arraigada na organização autoritária, 

patrimonialista, clientelista e burocrática, hegemonicamente influenciada pela forma de pensar 

e atuar de um pequeno grupo, o que se espera é uma ofensiva à democracia e aos direitos sociais. 

A luta pela democracia é a luta pela formação dos sujeitos históricos sociais. Nas próximas 

seções, buscaremos apresentar as bases epistemológicas que explicam distintos paradigmas da 

gestão da educação; bases políticas que conduzem a organização sociopolítica e econômica da 

nossa sociedade e bases pedagógicas que visam assegurar o processo de formação do cidadão 

calcado numa determinada concepção de homem que se quer formar.   

 

2.2.1 A gestão democrática e seus pressupostos epistemológicos 

 

Analisar a gestão da educação exige o entendimento das concepções que pautam as 

formas de organização social, política e econômica historicamente estabelecidas nas relações 

entre os sujeitos, da estrutura social e do papel do Estado. A palavra epistemologia, segundo 

Dalarosa (2008), restringe o conceito como uma teoria do conhecimento científico que busca 

analisar os pressupostos, fundamentos do conhecimento científico. A gestão se constitui por 

processos intencionais que não se fazem no vazio e nem de forma neutra, ao contrário, se 

consolidam no ínterim de uma formação social, política e econômica de uma determina visão 

de homem e de sociedade.  

Lima (2014) evidencia três sentidos divergentes ou concepções de gestão democrática 

admitindo outros desdobramentos e aprofundamentos, sobretudo “quando confrontada com 

exercícios de interpretação de políticas e de práticas concretas de governo das escolas, em 

determinados contextos e momentos históricos” (2014, p. 1073).  

Na primeira concepção, Lima (2014) identifica Gestão irracional e déficit de liderança 

baseada na concepção gerencialista, do tipo irracional e técnico instrumental. Tal gestão, nas 

últimas três décadas, influenciada pela Nova Gestão Pública (NGP), critica os elementos 

eleitorais e os órgãos colegiados da gestão democrática. A concepção gerencialista remete a 

“modernização ao implementaram novos modelos de gestão” (OLIVEIRA, 2005, p. 331). A 

centralidade é o cliente e sua marca é inovação, dinamismo, flexibilização e adaptação 

funcional. A gestão gerencial é constituída por metas que tonificam a capacidade de liderança 
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e gerenciamento da escola, a fim de assegurar o ciclo de melhoria contínua do desempenho do 

estudante. Os profissionais da escola são responsabilizados pelos resultados, a complexidade 

social-econômica é menorizada e o Estado é omisso às suas responsabilidades. A tendência 

empresarial focalizada nos resultados standardizados incentiva a competição entre escolas, 

professores e estudantes. Entre a escola que temos e a escola que queremos, sem desconsiderar 

os direitos conquistados, é marcada por contradições que, por um lado idealiza a gestão 

democrática na CF de 1988 e na LDBEN de 1990; por outro lado, fragiliza a gestão democrática 

ao adotar o modelo gerencialista na gestão pública, notadamente sob a égide de um modelo de 

gestão privado.  

O foco da gestão gerencial concentra na produção de resultados escolares mensuráveis 

e comparáveis, principalmente por meio das avaliações externas; na implantação de um sistema 

informatizado de gestão educacional em rede e na avaliação dos indicadores de “eficiência” de 

gestão (LIMA. 2014) Tais elementos padronizam o modelo pedagógico, por meio de filosofias 

que elevam a autoestima do estudante, e a gestão escolar, mediatizadas por tecnologias de 

gestão educacional. As tecnologias são instrumentos operacionais que norteiam a gestão 

pedagógica da escola. Nesse cenário, surge um mercado competitivo entre escolas e a 

premiação do professor pelos resultados de desempenho (PERONI, 2013, DUARTE, 2006) 

Nesse sentido, o fato de a escola estar na condição de executora pode alienar-se da sua 

própria produção e distancia-se da sua função social. Vale lembrar sobre a centralidade da 

função social da educação: Que tipo de educação queremos? Preparar para vida ou só para os 

exames, vestibulares, concursos? A educação está a serviço de quem? Que sociedade queremos 

construir? Que sujeitos pretendemos formar? Paro (2008) traz a reflexão de uma educação que 

possibilite o desenvolvimento do sujeito na sua integralidade, envolvendo todos os aspectos em 

que ele se faz sujeito individual, mas fundamentalmente coletivo: histórico, social, político, 

físico, biológico, psicológico, mental e espiritual.  

A participação é considerada instrumental, pois se dá com a aceitação de um objetivo 

prévio com contornos próximos de democracia e de representação, porém o fim é captar 

recursos e referendar ações de controle. Lima explica que os elementos democráticos não são 

aniquilados; há uma restrição de práticas democráticas que as denominam como “práticas e 

exageros democráticos e participativos” (ibid., p. 1027) que serão, restritamente, geridos por 

líderes recrutados por concurso preparados e legitimados tecnicamente. 

O quadro referencial evidencia uma representação teórica mecanicista e burocrática em 

busca da solução eficaz. Entre a democracia e a eficácia prevalece a eficácia. De modo geral, 

as concepções defendidas tanto pelo paradigma científico-racional quanto pelo racional-
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positivista se aproximam ao referenciarem os mecanismos de controle por meio de resultado 

eficaz e contenção da participação ativa, ou seja, da participação na decisão. 

Saviani (1995) esclarece que esses paradigmas estão substantivados na concepção 

burguesa (positivista) de homem, sociedade e conhecimento. Tais paradigmas difundem a ideia 

de que a escola deve educar para o mercado de trabalho. Para Dalarosa (2008, p.348) os 

dispositivos didáticos da organização do trabalho da escola e da administração se apoiam nas 

Pedagogias Tradicionais, pois 

esconde-se desse modo, a realidade social, a desigualdade, a injustiça, a 

concentração de renda, o racismo, o machismo e outros problemas sociais 

como se os postos de trabalho, salário e a qualificação profissional não 

dependessem destes fatores, mas somente do tipo de educação escolar que 

cada sujeito tem. 
 

Pode-se assim dizer que esta forma de gestão, também, se aproxima à concepção 

estrutural-funcionalista que remete ao paradigma racional-positivista, usualmente desenvolvido 

nas escolas. A “relação sujeito-objeto é vista de forma fragmentada, gerando relações 

verticalizadas entre os seus pares (professor-aluno) e nos organogramas piramidais”, afirmam 

Bordignon e Gracindo (2009, p.151). Nessa relação, os sujeitos são identificados pelo poder 

que exercem sobre o outro; o sujeito (professor) é aquele que ensina e tem poder sobre aquele 

que aprende, o objeto (aluno). Entre mandantes e mandados as relações são autoritárias e 

dominadoras, aptas a formar indivíduos-objetos passivos e subservientes, ao contrário de 

contribuir para a formação de sujeitos ativos e participativos nos espaços de (con)vivências. 

Além disso, permitem que as chefias (escola e secretarias de educação) demonstrem qual o tipo 

de paradigma educacional que assumem, em conformidade a sua idiossincrasia, quer dizer, a 

sua maneira de conceber educação e da gestão da educação e escolar. 

Paro (2010) e Libâneo (2013) esclarecem que, nesse modo de gestão, existiam os 

técnicos-formuladores das políticas. Estes, supostamente, detinham o conhecimento e 

determinavam as estratégias e metas que assegurassem a eficiente condução da organização do 

trabalho pedagógico e a efetivação da educação de qualidade. Desse modo, o processo 

pedagógico e a prática social emancipatória que fundamentam os fins sociais da escola (PARO, 

2016; FERREIRA E AGUIAR, 2009) são ignorados e /ou reduzidos e o modelo de gestão é 

típico da regulação burocrática e gerencialista.  

No entanto, nota-se que a concepção de educação do tipo racional-positivista vem sendo 

escamoteada por novos sentidos [...] não se interessa por uma formação que desenvolva o 

homem integral, o cidadão e por último o trabalhador, como diz Saviani (2003). Ao contrário, 

o projeto de formação está pautado em princípios liberais (positivistas) que propõem a 
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racionalização do processo educacional como se a escola fosse uma empresa. Ancoradas na 

Teoria do Capital Humano27, enfatiza o conceito de empregabilidade e atribui ao sujeito a 

responsabilidade pela busca de equalização social. Significa dizer que propaga a educação para 

a cidadania quando o fito é para o emprego.  

Tais concepções de educação que se restringem a uma pedagogia empresarial implicam, 

dentre outras questões, estratégias de rearticular a educação, o político e o setor produtivo num 

mesmo campo de atuação. Essa solução apresenta-se, no discurso, como democrática do que a 

utilização de recursos para promover a educação formal que, em virtude de sua ineficiência em 

termos de aprendizagem real, aprofunda as desigualdades (KRAWCZYK, 1999, p. 115).  

A segunda concepção de gestão apontada por Lima (2014), Estrutura e Procedimentos 

Democráticos, associa a gestão democrática, “e em boa parte limitada, à existência de estruturas 

organizacionais democráticas e de procedimentos e regras democráticos” (p.1074). Lima 

considera estes elementos imprescindíveis às práticas democráticas e participativas na escola. 

No entanto, quando sobressai o imperativo da gestão democrática, que é “a democratização dos 

poderes educativos através do exercício da tomada de decisões nas escolas” (p.1074), ocorre o 

formalismo democrático e o procedimentalíssimo. Isto implica o apego exagerado aos 

procedimentos (regras, métodos, rituais), enquanto os valores e objetivos democráticos são 

minorados.  

Neste contexto, emergem com maior impacto, mesmo que as formas de democracia 

representativa sejam minoritárias, a participação passiva e de não-participação. Na prática, os 

representantes da comunidade escolar (os órgãos colegiados) são eleitos pelos atores escolares 

e a estes impõem-se políticas e regras heterônomas, produzidas de forma externa à escola. A 

direção escolar configura de forma atópica, isto é, situa fora da escola e o poder vem de cima. 

Historicamente, essa situação se repete na transição da gestão democrática instituinte, em 

processo de construção, para uma gestão democrática instituída nos termos legais ou 

institucionalizada (LIMA, 2014). 

O poder de decisão da escola retorna para o centro político administrativo. Entretanto, 

seja na forma de recentralização estatal, descentralização ou de “autonomia” (do tipo 

gerencialista), a formalização e a burocratização são mecanismos de dominação. Depreende-se 

que a escola, ao se subordinar a essa forma de gestão, consciente ou inconscientemente, por 

 
27 Teoria do Capital Humano foi formulada por Theodore Schultz em meados dos anos 1950 e tem sido utilizada 

em distintos contextos. No campo educacional, é uma teoria que concebe a educação como potencializadora do 

trabalho e, por conseguinte, da renda, constituindo assim um capital individual que tem implicação sobre o 

desenvolvimento econômico (FRIGOTTO, 2006). 
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Estrutura e Procedimentos Democráticos, está sob o controle de mecanismos políticos e 

arranjos institucionais.  

A terceira concepção de gestão, caracterizada por Lima (2014, p. 1073), de Autogoverno 

democrático. Trata-se da busca pela sua autonomia “em regime de co-decisão e de 

interdependência com outras autoridades públicas, legitimando a descentralização do sistema 

escolar e a transferência de poderes” (LIMA, 2014, p. 1073). A transferência de poderes não se 

dá no âmbito do ministério, do estado e do município atribuindo benefícios restritos aos 

profissionais da educação, mas de uma escola pública governante, cuja manutenção e provisão 

é de responsabilidade do Estado. Dessa forma, a responsabilidade é independente da 

organização político-administrativa de cada país e dos seus diferentes níveis. 

A almejada gestão escolar democrática pressupõe que as decisões advindas do 

executivo, implementativa ou operacional, e principalmente “as de domínios científicos e 

pedagógicos, na gestão do currículo e da avaliação, na organização do trabalho docente e 

discente em contexto de diversidade social, cultural e de todos os tipos” (LIMA 2014, p. 1074) 

devem ser  discutidas e decididas pelos profissionais da educação como também por 

profissionais de múltiplas áreas, chamados por Lima (2014) de “atores socioeducativos”. Nesse 

contexto, os órgãos colegiados democraticamente eleitos e democraticamente examinados, 

exercem uma autonomia participando ativamente dos diálogos, dos debates e das decisões das 

práticas de “democracia direta, sempre que possível e adequado, e em práticas de democracia 

representativa” (ibid., p. 1075). Dessa forma, os órgãos colegiados se inserem em políticas 

educativas, exercem o autogoverno e a autogestão pedagógica. 

A conjugação de processos eleitorais democráticos, da colegialidade dos 

órgãos e da participação nos processos de decisão concorre para a 

transformação da escola num lócus de produção de políticas, de orientações e 

de regras, de decisões e ações (LIMA, 2014, p. 1075). 

 

Apreendemos, portanto, que uma gestão à margem dos mecanismos democratizantes 

apontados por Lima, pode alienar-se do trabalho escolar e não edificar uma concepção 

democrática. A prática social da educação requer, por sua natureza, trazer à baila questões 

como: Diante das distintas concepções pedagógicas e epistemológicas, que paradigma garantirá 

os mecanismos de autonomia e de participação na gestão democrática? Como resistir ao novo 

tecnicismo de mercado que vem disseminando um discurso “salvacionista” da incompetência, 

do romantismo pedagógico, dos funcionários acomodados e descompromissados com os 

resultados do seu trabalho? De que maneira os condicionantes institucionais da comunidade 

escolar – os mecanismos coletivos de participação – concebem e analisam os paradigmas 

institucionalizados na gestão da escola? Essas questões nos traz a reflexão que: 
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Trata-se de uma crescente pressão sobre a gestão da escola, em termos de 

execução em conformidade, de certa forma despolitizando as decisões e 

naturalizando-as, como se de apenas procedimentos técnico-racionais se 

tratasse (LIMA, 2011, p. 237). 

 

Barroso (2013) evidencia a evolução recente do paradigma da burocracia e as variadas 

formas de a designar - gestão pós-burocrática ou neoburocrática. Este novo modelo aponta 

formas tradicionais da burocracia, porém com novas modalidades de regulação. No chão da 

escola, observa-se um bombardeio de instrumentos típicos desta gestão, escamoteada por 

estratégias de gestão compartilhada: concursos de boas práticas, implementação de projetos, 

programa de avaliação e de monitoramento da gestão, do ensino e da aprendizagem que podem 

ser referendadas como atividades-fim28, porém com novos nomes e velhas ambiguidades 

(PARO, 2016).  Em contrapartida, Lima (2012) tem observado de outra forma: a associação 

entre gerencialismo mais novas tecnologias e burocracia. Desta associação resultou um 

processo de hibridização “que ora perde, ora mantém, certos traços da burocracia weberiana, 

que associa, eventualmente, novas dimensões ao “tipo ideal” original, que adquire novas e mais 

complexas propriedades de extensão e de controle, entre outras” (Ibidem, p.2012,130) induzida 

por uma burocracia digital, que denomina de ciberburocracia, afirma o autor. 

Freitas (2012, p.382) evidencia a “ênfase em gestão e adição de tecnologia são 

características da forma como os empresários fazem modificações no âmbito da produção” e 

transferem para o campo da educação. Desde os anos de 1980, Saviani (1986) já havia detectado 

essa forma de pensar e denominou de “pedagogia tecnicista”: 

A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirado nos 
princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, (...) advoga a 
reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 
operacional. (...) na pedagogia tecnicista (...) é o processo que define o que 
professores e alunos devem fazer, e assim também quando e como o farão. 
(Ibidem., p. 15-16). 

 

Para Freitas (2012) o tecnicismo atual, o neotecnicismo, se apresenta sob a forma de 

uma “teoria da responsabilização”, meritocrática e gerencialista29. Essa nova configuração 

utiliza-se “da mesma racionalidade técnica na forma de “standards”, ou expectativas de 

aprendizagens medidas em testes padronizados” (Freitas 2012, p. 382). A gestão da escola é 

 
28 Atividade Fim da escola corresponde as práticas educativas acerca da apropriação do saber pelos estudantes. 
29 Um sistema de responsabilização envolve três elementos: testes para os estudantes, divulgação pública do 

desempenho da escola e recompensas e sanções (Kane & Staiger, 2002). As recompensas e sanções compõem o 

caráter meritocrático do sistema, mas não só, já que a própria divulgação pública dos resultados da escola constitui 

em si mesma uma exposição pública que envolve alguma recompensa ou sanção públicas. A meritocracia é uma 

categoria, portanto, que perpassa a responsabilização (FREITAS, 2012, p. 382). 
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ancorada no gerenciamento de força de trabalho como controle pelo processo, bônus e punições, 

originária da psicologia behaviorista, no entanto, “fortalecida pela econometria, ciências da 

informação e de sistemas, elevadas à condição de pilares da educação contemporânea (Freitas, 

1992; 1995).   

Estas disparidades de concepções de gestão, além de nortear o paradigma autocrático. 

fomenta a retirada das obrigações do Estado (garantidor de políticas públicas) e a manutenção 

da cultura competitiva, mercadológica e arbitrário travestida de democrático. Nesse contexto, 

o arranjo distinto de democracia favorece a consolidação do Estado a serviço do capital. Como 

dizia Gramsci, é um desafio que só poderá ser enfrentado com as mais refinadas armas da 

cultura (GRAMSCI, 2004). Nessa perspectiva, nos valeremos da dialética da história superando 

os caminhos andados, mas refazendo-os em meio às contradições do projeto político da 

sociedade capitalista, nossa próxima análise. 

 

2.2.2 A gestão democrática da educação e seus pressupostos políticos 

 

À medida que as políticas evoluem, os discursos vão se apresentando com novas 

abordagens ou reconfigurando-se, mediante os interesses do contexto sociopolítico e cultural 

mais amplo. De modo geral, as políticas públicas são construções sociais e históricas, 

constituídas de determinantes sociais, políticos, culturais e econômicos. Nesta contextura das 

políticas públicas, subjaz “a forma de preservação ou redistribuição do quantum de poder social 

que circula, alimenta e engendra as forças vivas da sociedade” (GOMES, 2011, p.20). Gomes 

explica que o poder social é distribuído segundo os precedentes históricos, segundo a formação 

das divisões e alianças de classes e grupos sociais, bem como pela configuração do Estado. 

Ainda esclarece que tal distribuição pode ser alterada, transformada ou conservada pelas 

políticas públicas. 

Essa forte relação entre políticas públicas e poder social é de natureza complexa e 

múltipla. Além disso, de caráter conflituoso e disputado. Os grupos de atores e mediadores 

envolvidos no processo de definição e implementação de políticas públicas carrega conflitos 

que são inerentes às relações sociais e, portanto, “suas práticas se desenvolvem em arenas que 

se revestem de diferentes interesses e de diferentes percepções a respeito da realidade” 

(AZEVEDO, 2011, p. 90). No caso das políticas públicas da educação, de modo geral, “os bens 

educativos constituem o capital por meio do qual se processa a (re)distribuição ou concentração 

do poder social” (GOMES, 2011, p. 21). Verifica-se, ao longo da história brasileira, que as 
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políticas públicas implementadas na gestão da educação não foram monocausais, mas 

processadas por diversos determinantes, de forma não linear nem etapista; mas por forças de 

interesses conflitantes entre diferentes grupos.  

Desde meados da década de 1970, as questões relativas aos baixos níveis de 

escolarização do povo brasileiro já eram alvo dos debates que perduram até o momento atual.  

No entanto, aquele era o momento de reinstaurar a democracia política e denunciar a 

precariedade dos direitos sociais que haviam sido presos nas mãos de um regime autoritário e 

burocrático.  

No contexto da abertura política nacional dos anos de 1980, as políticas públicas da 

educação passam a contemplar os marcos legais para democratização da educação principiadas 

com a Constituição Federal de 1988. Esta reconheceu e listou os direitos sociais como direitos 

aos cidadãos e imprimiu aos marcos legais infraconstitucionais parâmetros alusivos ao 

exercício de práticas democráticas e à regulação das ações públicas. Segundo Azevedo (2011, 

p. 90) “o texto da lei reflete conquistas das forças políticas progressistas que, naquele contexto, 

conseguiram fazer avançar a nossa ordem legal, nos limites dos embates e acordos 

estabelecidos”. Neste cenário, os anseios sociais por um novo padrão das políticas públicas 

traziam para o centro dos debates as reivindicações pela descentralização das decisões e da 

implementação das ações públicas, como um remédio aos anos vividos na ditadura militar. A 

luta pela democratização das políticas educacionais, nesse contexto, é realinhada em defesa de 

escola pública, gratuita e de qualidade. 

No entanto, segundo Dourado (2009), as experiencias inovadoras no setor educacional 

foram incrementadas em prol a publicização. Os novos acenos dessa modalidade, a 

privatização, vão se desvendando, aliado à precariedade de participação e controle. A inserção 

dos setores privados lucrativos e não lucrativos oferece nova conformação a luta clássica entre 

os defensores da escola pública e os defensores da escola privada. Nesse embate, o segmento 

sem fins econômicos ganha a isenção de impostos (Lei nº 9.732/98). Nos anos de 1990, com a 

aprovação da nova LDBEN de 1996, o Plano Decenal e a proposta de Plano Nacional de 

Educação, ainda em tramitação no Congresso Nacional, parece favorecer não apenas o setor 

não lucrativo, mas também o empresariado que deseja ter lucro com as atividades educacionais. 

“O embate entre o público e o privado, no campo educacional, revela a persistência de forças 

patrimoniais na educação, favorecendo, dessa forma, várias modalidades de privatização do 

público” (DOURADO, 2007, p .925). 

No âmbito do processo de descentralização das políticas como processos 

democratizantes (AZEVEDO, 2011) a questão da descentralização e da democratização não é 
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um debate contemporâneo. Sua origem se sustenta na oposição às práticas centralizadoras desde 

o surgimento do Estado-nação, passando pela modernização capitalista até os distintos 

contextos em que se instauraram os regimes de exceção30.  Azevedo (2011, p.91) esclarece que: 

Desde que nos tornamos nação independente, consolidou no imaginário 

nacional a representação que tende a identificar a descentralização e o poder 

local como sinônimo de democratização, ao passo que a centralização é tida 

como sinônimo de autoritarismo. Isto sem desconhecermos a existência da 

“descentralização autoritária” e da “centralização democrática”, o que varia 

de acordo com o conteúdo e prática imprimidos a esses processos em cada 

momento histórico. 

 

No regime republicano, o debate sobre a descentralização tem sua origem, conforme o 

educador Anísio Teixeira (1900-1971), já no início do século XX. Teixeira, liberal idealizador, 

defendeu a escolarização pública, laica e gratuita em todos os níveis de ensino e destacou-se na 

implantação de relevantes programas, posicionando-se contrário à centralização do Estado 

estabelecido na Era Vargas. Lutou pela distribuição do poder entre os entes federativos como 

um mecanismo para resguardar as práticas democráticas.  

Nesta direção, Teixeira (1956) propugna o poder ativo local e a responsabilidade da 

educação pelo município, pois atribuía “à regulação centralizadora e burocrática as causas das 

mazelas presentes nos processos de escolarização da população” (AZEVEDO, 2011, p. 92). Tal 

proposição se encontrava imbuída no bojo das lutas contra o autoritarismo e a concretização 

desse projeto descentralizador, se expressa na CF de 1988. Afinal, na CF vigente, os municípios 

foram reconhecidos como entes federativos autônomos e as políticas passariam a contemplar 

as demandas e realidades locais, por meio da participação coletiva no controle social das 

práticas governamentais. O artigo 211, da CF, definiu que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino 

(BRASIL, 1988). 

A LDBEN vigente (BRASIL, 1996) foi aprovada no cerne das mudanças das relações 

entre Estado, no sentido restrito, e setores da sociedade civil, que lutavam contra as imposições 

dos ditames do mercado na educação. Possibilitou-se que as relações interfederativas 

perdessem sua natureza hierárquica e abrissem novas relações em termos de suas competências 

e responsabilidades, mediatizadas pelo princípio da colaboração entre os campos próprios de 

cada ente. No entanto, para que os municípios se integrem no regime de colaboração é 

necessário a constituição dos seus sistemas municipais de ensino, conforme os já existentes, no 

 
30 Entende-se por regime de exceção, uma excepcionalidade do Estado Democrático de Direito caracterizada pela 

suspensão total dos direitos mínimos do ser humano como a vida, integridade física, inclusive o uso de tortura 

física como método de investigação. 
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âmbito dos estados federados e na União. Desta ação, exige-se a criação do Conselho Municipal 

de Educação e demais segmentos promovendo a participação da sociedade civil na esfera 

pública das decisões educacionais.  

A participação política da sociedade civil organizada, apesar de promover a autonomia 

social e política dos sujeitos coletivos, tem sido analisada por Oliveira (2007) com restrita 

capacidade de contrapor de forma radical as velhas práticas da cultura política tradicional, pondo 

em risco a capacidade de alavancar mudança social e política. 

O risco está no fato dos sujeitos atuarem num ambiente eivado de elementos 

da cultura política, onde velhos e novos valores coexistem, e dificilmente estes 

sujeitos conseguem isentarem-se dos efeitos das velhas práticas culturais. Tal 

constatação coloca em dúvida as possibilidades de mudança no âmbito 

estrutural, no campo político, econômico, social e cultural [...] (OLIVEIRA, 

2007, p. 12). 

 

Nesta direção, os princípios políticos da participação e autonomia, no processo de 

democratização da escola pública, nos espaços públicos representativos como nos conselhos, 

conferencias, fóruns “tem mais valor pedagógico e organizativo do que valor político deliberativo” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 12). Esta forma de democracia representativa de democracia é potencializada 

na participação popular por meio da obrigatoriedade do voto direto, em tempos de eleição. No 

entanto, o capitalismo regula a vida social das pessoas, impondo sutilmente valores conciliáveis aos 

interesses do mercado. O modelo de Estado está articulado a logica de um sistema político, 

econômico e governamental. No contexto de crise estrutural o capital, o Estado submete-se a ordem 

capitalista e ressignifica conceitos determinantes de democracia como a participação e autonomia. 

As políticas educacionais vigentes seguem princípios distintos dos defendidos anos de 1980. A 

gestão da escola é instigada a buscar resultados e ser referência de “excelência na gestão” pautada 

na produtividade, eficiência, eficácia.  

Tomando a atuação da escola, implica conferir que política e administração são 

inseparáveis; pois toda ação administrativa está consubstanciada numa ação política que, por 

sua vez, não é neutra, pois revela decisões consubstanciadas em uma determinada concepção 

epistemológica. Nessa relação política e epistemológica, a gestão democrática da educação 

destaca-se como um dos princípios basilares a ser aplicado no ensino público,  ao exercer os 

poderes educativos no sistema escolar, na escola e na sala de aula com o exercício do diálogo, 

da participação, de poderes (com)partilhados e de tomada de decisões, nas dimensões 

administrativa, financeira e pedagógica (ANDRADE, 2011).  

Contudo, no discurso da gestão eficiente, cujos significantes associam-se a uma gestão 

tecnocrata, de responsabilização pelos resultados, baseada nas tecnologias de meios e nos 

mecanismos de controle e avaliação dos resultados, proposta pela Gestão da Qualidade Total 
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(GQT)31. Ao longo da história da educação evidenciamos uma transferência de modelos, em 

sua maioria, originários de teorias das organizações administrativas empresariais. A ênfase na 

GQT alinha-se as tendências de ordem mundial que desviam as causas dos problemas 

educacionais com discursos da ineficiência, do gerenciamento e controle na gestão das políticas 

públicas, atravancando a gestão democrática. “Sob o discurso de sua ineficiência e, 

consequentemente, das políticas públicas, tem se efetivado um desmonte do setor público” 

(DOURADO, 2009, p. 290). 

Esse fenômeno, pautado por postulados neoliberais, tem sido disseminado em quase 

todos os países, em menor ou maior intensidade, alertam os autores: em Nova Zelândia  e 

Austrália por Dale (1994;195) na Europa por Lima (2005; 2011) nos Estados Unidos e Inglatera 

por Aplle (2005), Ravitch (2011), no Brasil por Adrião, Peroni et al (2010), Gentilli e Silva 

(1994) e Freitas (2014) entre outros estudos. Para Lima (2013) a gestão escolar proposta pela 

GQT a organização escolar e as práticas da sua administração ao subordiná-la às ideologias 

gerencialistas e neocientíficas. Tais ideologias “visam atender a imperativos econômicos e 

técnicos” (LIBÂNEO, 2013, p. 6) sendo estratégias de desregulação e privatização do setor 

público da educação. Percebe-se que estes pressupostos estão vinculados a grupos econômicos 

que dominam os segredos da produtividade e da eficiência chamados de profissionalização da 

gestão que substitui direções tradicionalmente vinculadas à educação, por profissionais do 

mundo dos negócios.  

Em tempo remoto, Lima (2005) já advertia que “os indivíduos e as organizações de todo 

tipo, à semelhança das empresas, que são apresentadas como arquétipos da organização 

racional, inovadora e eficiente, passarão a reger-se por princípios gerencialistas, comandados 

por doutrinas neocientíficas ou neotaylorianas da gestão” (LIMA, 2005, p.81). Lima (2011) 

nota que, ao longo do século XX, tal doutrina atravessa o campo das principais teorias 

organizacionais e administrativas e notadamente, as escolas. Entretanto, com nova roupagem e 

velhos propósitos, esse novo projeto vem sendo fortemente disseminado: 

Aparentemente desacreditado, o taylorismo parece, não obstante, ressurgir 

com renovada força (...) Fala-nos, portanto, de um “taylorismo 

informático”(ou “neotaylorismo”), enquanto solução nova para alcançar os 

velhos propósitos de controle centralizado e fazer face à introdução de mão de 

obra não qualificada (emigrantes, refugiados, minorias etc) (2011, p.130).  

 

 
31 Gestão de Qualidade total propõe como modelo a gestão empresarial consubstanciada no pragmatismo 

pedagógico, na eficiência e na eficácia. Utiliza a patente competitividade como método e a busca individual pelo 

sucesso como regra (MELO, 2009). 
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Nesse contexto, Lima (2011) explica que a moderna edição do neotaylorismo significará 

“a racionalização, eficácia, eficiência, alcance da solução certa, otimização, relação favorável 

custo /benefício, progresso...” (ibidem, p. 131). Assim, o domínio da racionalidade econômica 

busca pela “eficácia à escala universal, dispensando a história, menosprezando a pergunta 

essencial – eficácia para quê, segundo quem e em benefício de quem? -, e recusando outra 

resposta que não a do progresso e a do interesse geral” (2011, p.131). Tais constatações 

evidenciam um cenário híbrido de concepções gestão escolar que conjugam tendências 

democráticas e, ao mesmo tempo, gerencialistas que, historicamente, marcam valores 

antagônicos na educação brasileira. Mesmo que tais concepções coexistam elementos 

democráticos como participação, autonomia, descentralização, porém, revelam projetos 

distintos a serviço do capital/mercado. Ressalta-se que as orientações gerenciais da gestão 

eficiente se misturam a gestão burocrática e sobrepõem a gestão democrática. 

Paro (2016), Ferreira (2004; 2009), Oliveira (2004) e Krawczyk (1999) esclarecem que 

a materialização da gestão democrática da educação é um processo em construção e que 

depende da disposição de todos os que estão envolvidos, ou seja,  dos que compartilham da 

ação educativa e da luta por vivências que melhor expressem a melhoria da qualidade da 

educação a serviço do, com e para o sujeito histórico-social. Nesse entendimento, antes de 

pensar o homem como objetivo da educação, exige-se o entendimento de sua especificidade 

histórica.  

O que capacita o homem a tornar-se histórico é, antes e acima de tudo, sua 

condição de sujeito. [...] isso significa que ele é o único que se desprende de 

sua condição meramente natural, pronunciando-se diante do real e criando 

valores (PARO, 2008. p.24). 
 

 Partindo desta perspectiva, a educação, por si só, não muda as distintas desigualdades 

sociais, mas é inegável a sua condição como campo de luta e resistência a favor da democracia 

ou para (re)produção do conformismo. “Ou seja, seus caminhos e descaminhos não podem ser 

compreendidos descolados da correlação de forças sociais, econômicas, políticas e culturais 

mais amplas”, lembra Alcântara (2011, p. 19). 

Cabe reafirmar que os direitos conquistados nos corpos jurídicos se conflitam ou 

subjazem com os que estão forjados para uma dada hegemonia32. Esta afirmativa nos remete às 

palavras de ordem como democracia, liberdade, igualdade, descentralização, educação de 

 
32 A hegemonia é, portanto, um conjunto de ideias dominantes de uma determinada conjuntura social, política, 

cultural e econômica. Ela não é permanente, mas o Estado e seus líderes são o resultado desse somatório de forças 

em disputa. Neste jogo estão presentes a sociedade civil e a sociedade política. As duas se influenciam 

mutuamente, e o governo é o resultado das ideias dominantes. 
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qualidade, participação, autonomia que vêm sendo destituídas das suas ideias originais, ora 

substituídas, ora reduzidas, ora metamorfoseadas. Como por exemplo, igualdade por equidade, 

ética por estética, participação por cooperação ou participação compartilhada, descentralização 

por desconcentração; autonomia por autonomia parcial, qualidade por resultados quantificáveis 

e liberdade por liberdade subjugada aos ditames do mercado. Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007) acrescenta que as novas incorporações, notadamente as políticas sociais, trouxeram 

mudanças de sentidos adulterados aos desígnios governamentais:  

capacitação de professores foi traduzida como profissionalização; 

participação da sociedade civil como articulação com empresários e ONGs; 

descentralização como desconcentração da responsabilidade do Estado; 

autonomia como liberdade de captação de recursos; igualdade como equidade; 

cidadania crítica como cidadania produtiva; formação do cidadão como 

atendimento ao cliente; melhoria da qualidade como adequação ao mercado, 

e, finalmente, o estudante foi transformado em consumidor (SHIROMA, 

MORAES e EVANGELISTA, 2007, p.44). 

 

Esta recomposição do Estado com intelectuais das organizações de empresários trata de 

uma nova estratégia de gestão pública - uma gestão mais moderna e racional, eficaz e eficiente, 

no seio da administração pública. Dessa relação e do litígio entre seus interesses gerou a 

imposição do consenso. Entre passado e futuro, “a educação constitui-se em campo de 

negociações e trocas para a legitimação do consenso, que para além do atendimento a 

reivindicações, tornou-se aríete dos entendimentos entre capital e trabalho”, ressaltam Shiroma, 

Moraes e Evangelista, (2007, p. 44). Gramsci (2007, p.152), 

o direito não expressa os interesses de toda a sociedade, mas busca impor a 

toda a sociedade aquelas normas de conduta que estão mais ligadas à sua razão 

de ser [da classe dirigente] e ao seu desenvolvimento. A função máxima do 

direito é a de pressupor que todos os cidadãos devem aceitar livremente o 

conformismo assinalado pelo direito, segundo o qual todos podem-se tornar 

elementos da classe dirigente. 
 

A escola ao conceber-se como espaço de emancipação política e social, que se movimenta 

na contramão dos condicionantes sociais, políticos e econômicos da classe dirigentes, pode colocar 

em debate as obstáculos que impedem a construção de uma gestão democrática. Aliás, como diz 

Paro (2010), a utopia é algo que se almeja alcançar. Nessa perspectiva, buscaremos abordar as 

bases pedagógicas do processo de construção da gestão democrática. 

 

 

2.2.3 A gestão democrática da educação e seus pressupostos pedagógicos 
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O trabalho pedagógico da gestão da educação envolve o compromisso de cumprir com 

os fins e princípios de uma educação entendida como meio de formação humana, de 

socialização e de construção de identidades culturais. São processos que se desenvolvem na 

tomada de decisões, na organização, na elaboração e execução de ações sustentados em um tipo 

de formação humana, e sobretudo, a formação do cidadão.  

Desse modo, os pressupostos pedagógicos da gestão democrática na educação se 

concretizam no trabalho pedagógico. A propósito, buscamos o  duplo sentido do conceito de 

trabalho: o ontológico,33 enquanto “atividade produtiva adequada a um determinado fim e que 

adapta certos elementos da natureza às necessidades particulares do homem” (MARX, 1980 

b:50) e o  histórico; porque, ao longo do processo de hominização34, “o homem organizou 

relações sociais de produção da vida com diferentes formas de trabalho” (RAMOS, 2010 p.98).  

A natureza do trabalho pedagógico assume o seu sentido ontológico ao definir o rumo 

que se dá as práticas educativas. E histórico, ao cumprir seu propósito e sua intencionalidade 

transformadora de si e do outro. Pedagogicamente o trabalho consistirá em articular 

instrumentos, princípios e práticas que evidenciem a formação do sujeito histórico-social para 

atuar de forma politizada e responsável nos espaços em que se encontrar inserido, ou seja, na 

concepção de homem que se quer formar. Os princípios democráticos precisam fazer parte das 

práticas da escola; só o acesso universal aos serviços escolares não assegura a formação cidadã 

pautada em valores democratizantes. 

Veiga (2004, p.13) define pedagógico como “as ações educativas e as características 

necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade”, que é a formação 

do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Nesse sentido, 

pressupõe-se que o cerne do trabalho pedagógico é traduzido pelo caráter dos instrumentos 

utilizados pela democratização das decisões e a formação da cidadania. Implica definir projetos 

educativos cunhados em intenções políticas democráticas como a participação da comunidade 

escolar. Veiga (2004, p.14) também aponta que projeto político pedagógico pode delinear a 

identidade da escola, pois “não visa apenas a um rearranjo formal da escola, mas a uma 

qualidade em todo processo vivido”. A construção do projeto político pedagógico - elaboração, 

execução, acompanhamento e avaliação - passa pela relativa autonomia da escola e não se 

restringe a esfera das relações interpessoais, mas efetivamente está situada nos limites que a 

singularizam como funções específicas, estruturas e recursos.  

 
33 Ontologia quer dizer o conhecimento do ser enquanto ser considerado em si mesmo, independentemente do 

modo pelo qual se manifesta, conforme Ramos (2010, p. 97). 
34 A expressão hominização na ontogênese utilizada é humanização. 
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Nesse entendimento, o projeto político pedagógico é a própria organização do trabalho 

pedagógico da escola. Lima (2013) assevera que as decisões e o agir pedagógico devem abrir-

se à reflexão, ao debate e à ação com a comunidade escolar, atrelando-se a outros saberes 

concretos de pertencimento, como organizações comunitárias, movimentos sociais, parceiros 

institucionais. No entanto, as teorias pedagógicas aplicadas como a do aprender a aprender, 

tendem a reduzir em um “agente econômico”, em formar indivíduos eficientes, eficazes e 

competentes de tipo produtivista e alienado.  

As pedagogias do “aprender a aprender” e a pedagogia das competências, que 

correspondem ao ideário de formação de trabalhadores para o século XXI, propõem formar 

competências e habilidades à altura das exigências da realidade econômica e social, ou seja, o 

que se está exigindo dos indivíduos para manter-se no mercado de trabalho. As pedagogias do 

“aprender a aprender” sustentam um grupo de teorias pedagógicas voltadas para “a formação 

da capacidade adaptativa dos indivíduos”, diz Duarte (2006, p. 7). Ainda acrescenta que os 

princípios valorativos centralizam  

na desvalorização da transmissão do saber objetivo, na diluição do papel da 

escola em transmitir este saber, na descaracterização do papel do professor 

como alguém que detém um saber a ser transmitido aos seus alunos, na própria 

negação do ato de ensinar (DUARTE, 2006, p.8).  
 

Isto quer dizer que o papel do professor é menorizado. O método é mais valorizado do 

que o conhecimento produzido socialmente. O desenvolvimento da criatividade proposta, 

nestas teorias, não deve ser confundido com a promoção de mudanças radicais na realidade 

social e superação dos ditames capitalistas. Pelo contrário, é buscar a capacidade de produzir, 

reinventar novas maneiras de agir que melhor se adaptam ao projeto societal capitalista 

neoliberal. 

Nesta esteira, a gestão democrática tem sido reconfigurada para gestão compartilhada. 

Embora participação e autonomia constem nos projetos societais capitalistas, tais mecanismos 

se reduzem à produtividade, eficiência e qualidade a serviço do capital. As decisões e o agir 

pedagógico são matizados por tendências, revelando-se, de forma multifacetada, o destino da 

formação do indivíduo. O trabalho pedagógico se depara no cenário de novas políticas de 

racionalização, de avaliação e de controle de qualidade em que governos vêm atribuindo 

responsabilidades administrativas e financeiras distante de uma governação democrática.  

Acentuam-se formas de controle dos projetos e planos institucionais que atravessam o cotidiano 

da escola e da gestão democrática como um todo, mitigando o projeto político pedagógico como 

um mero documento burocrático.  
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No entanto, a comunidade escolar, na figura dos seus colegiados, é politicamente 

legítima para explicar os determinantes e condicionantes dos insuficientes resultados 

estatísticos da educação brasileira. As bases teóricas e normativas do projeto político 

pedagógico da escola, como mecanismo da gestão democrática, não encontram ressonância na 

gestão compartilhada (MELO, 2009), que se aproxima da gestão gerencialista. Essa lógica vem 

sendo disseminada em programas de governos, principalmente em escolas de oferta de 

educação em tempo integral, via contratos e parceria entre o público e o privado, dando novos 

contornos à gestão da escola pública.  

Esta reconfiguração na gestão pública será discutida no próximo capítulo, no qual 

apresentaremos a parceria público privada, por meio do Programa Escola Viva. A entrada sutil 

da gestão compartilhada/gerencialista (MELO, 2009; LIMA, 2014; LAVAL, 2004) concede 

maior poder aos que se interessam em “salvar a escola pública” (MELO, 2009). No entanto, as 

marcas são visíveis de desprofissionalização dos profissionais da educação, “na medida em 

qualquer voluntariado ou filantropia pode elaborar, executar e avaliar a tarefa para a qual ele se 

preparou e se titulou” (MELO, 2009, p. 246). Na próxima seção, buscaremos trazer à baila os 

canais criados da participação no projeto democrático da educação brasileira, diante dos efeitos 

do controle social sobre a gestão da educação nas escolas públicas.  

 

 

2.3 PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA: IMPLICAÇÕES E DIMENSÕES NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DEMOCRÁTICA  

 

No processo de redemocratização na sociedade brasileira, buscou-se, no âmbito 

educacional, assegurar a participação da comunidade escolar nos rumos da política educacional.  

A ampliação desses órgãos colegiados e a criação dos espaços públicos de discussão, CONAE 

e Fórum Nacional de Educação (FNE), desde o processo de redemocratização, vem indicando 

um descompasso entre as bandeiras dos anos de 1980 e as políticas consolidadas nas décadas 

mais recentes “[…] participação é ter a capacidade de decidir, controlar, executar e avaliar os 

processos e seus projetos; se não há capacidade de decisão e de controle, estaremos a falar no 

máximo de uma participação reativa…mas nunca substantiva” (NUÑEZ HURTADO, 2014, p. 

220). De todo modo, é um processo complexo, pois compreende o modo, as bases políticas e 

sociais a organização, as múltiplas realidades e as culturas presentes. 
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Paro (2016) distingue a participação dos atores pedagógicos e demais envolvidos de três 

maneiras: (1) mecanismos coletivos de participação como Conselho de Escola, Associação de 

Pais e Mestres, Grêmio Estudantil e Conselho de Classe; (2) iniciativas que promovem e 

orientam, por distintas vias, o maior envolvimento dos estudantes, professores e pais nas 

atividades escolares; (3) e as iniciativas dos sistemas de educação (federal, estaduais e 

municipais) como a ampliação de horas do planejamento do professor (visando melhoria de 

condições de trabalho), implantação da progressão da carreira e valorização do professor 

(combate ao autoritarismo nas relações pedagógicas), programas de superação da reprovação 

escolar (visando a continuidade da escolarização) e demais inciativas que possibilitem a 

aproximação dos pais e responsáveis as atividades da escola. Para o autor, o que se busca dos 

objetivos educacionais na gestão educacional é a liberdade e a autonomia de escolher a forma 

de fazer educação, em diálogo permanente com os seus colegiados, respeitando a realidade 

social. Busca-se participação nas relações entre o Estado, redes de ensino e a comunidade 

escolar e local.  

Os mecanismos coletivos da participação tiveram trajetórias históricas diferentes no seu 

desenvolvimento com menor ou maior apoio político dos governantes. As associações atinentes 

aos pais e professores, Associação de Pais e Mestres (APM), Associação de pais e professores 

(APF) ou círculo de pais e mestres (CPM), como chamadas no sistema educacional, tiveram 

uma participação formal sem avanços efetivos da participação (PARO, 2010). 

História semelhante à associação de pais e mestres é a do grêmio estudantil. Embora os 

estudantes usassem os grêmios como forma de participação (PARO, 2010; GARCIA, 2003), 

não têm sido valorizados, no Brasil. Dentre os mecanismos de participação, o grêmio estudantil 

seria o mais complexo ao lado dos padrões socializadores, como os desenvolvidos na família e 

os inerentes ao mundo do trabalho. Os laços familiares tornam-se mais difusos ao lado das 

instituições que podem influenciar os padrões socializadores desenvolvidos na família.  

A escola “estaria encarregada de transmitir os valores sociais mais amplos e de preparar 

para a divisão social do trabalho”, afirma Sposito (1994, p.164).  No caso do jovem estudante 

brasileiro (15 - 24 anos) é preciso considerar que a socialização inerente ao mundo do trabalho, 

cedo, pode influenciar na condição social, financeira, cultural “e interferir tanto na dinâmica 

familiar como no padrão de interação que ele mantém com o mundo escolar” (ibid.,1994, p, 

165). Tal questão coloca em xeque o lugar da escola para o jovem estudante, enquanto 

instituição formadora de uma cultura democrática, visto que o mercado de trabalho, de forma 

precoce, atrai a juventude pelo seu poder sedutor, pois, em tese, proporciona autonomia, 

liberdade para decidir sobre os seus desejos de consumo e estilo de vida, somado para muitos 
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como garantia da própria sobrevivência. “O que era uma finalidade central do ser social 

converte-se em meio de subsistência” (ANTUNES, 2004, p. 8) transformado em força de 

trabalho, torna-se uma mercadoria, cuja finalidade é criar mercadorias e gerar capital. 

Significa dizer que o trabalho pode produzir múltiplos sentidos para os jovens (que não 

se resume só em necessidades) e distanciá-los dos princípios democráticos da educação como 

sua permanência, aprovação, a própria preparação para o trabalho (ao invés da imediata entrada 

para o trabalho) e a qualidade social da educação. Sabe-se que quanto mais cedo o jovem 

estudante apropriar-se das palavras de ordem de responsabilização (pelo sucesso e fracasso), 

flexibilização (de tempo e valorização salarial), adaptação (a todas as condições do trabalho), 

conformação (com as desigualdades, corrupção, imoralidade, injustiça, ausência ética) e 

consenso (na forma de pensar, agir, atuar), mais desinteressada e limitada será a participação e 

o exercício da cidadania.  

Contrário aos efeitos dessa “participação social”, partilhar o projeto de gestão, num 

clima dialógico, é uma forma de criar condições de posicionarem e assumirem 

responsabilidades frente às complexidades do cotidiano escolar (baixos resultados de 

aprendizagem, desistência da escola, reprovação e aprovação, avaliações internas e externas, 

horários, merenda escolar e demais ações afins). Conforme Lima (2013, p. 92), “quanto maior 

for a responsabilidade compartilhada ao estudante, maior o valor educativo da autonomia que 

se lhe dá”.  

Em relação à participação nos Conselhos da Escola e Conselho de Classe, estes 

mecanismos experimentaram práticas mais intensas nesse processo, despertando maior 

interesse na academia e nas políticas educacionais. O conselho de classe é imprescindível na 

avaliação do desempenho tanto dos estudantes, quanto dos professores e demais funcionários 

da escola. O envolvimento de professores, estudantes e pais nas decisões é uma forte inciativa 

de aproximação e compromisso com o modo de organização, planejamento, realização e 

avalição das práticas da escola. Embora, muitas vezes, utilizado de forma equivocada, o 

conselho de classe é um mecanismo coletivo em que todos os envolvidos têm o direito de 

participar, assumir compromissos e praticá-los.  

O Conselho Escolar (CE) é o mecanismo que mais gerou expectativas e suscitou 

conflitos, pois os dirigentes temiam perder o controle da escola. Por ser um colegiado consultivo 

e deliberativo, o CE representou a voz dos professores e sindicatos em favor de eleições dos 

dirigentes escolares e por uma educação de qualidade (PARO, 2011).  

Se a escola quer estabelecer laços fortes com a democracia, a relação com as famílias 

populares deve ser o pleito central na sua agenda. O princípio consensual da discussão é a 
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distância que aumenta, no decorrer da educação básica, entre a escola e os responsáveis pelos 

estudantes, apesar de as famílias reconhecerem, de forma crescente, a importância da instituição 

escolar (BURGOS, 2014). Outro aspecto imprescindível é a ausência de condições materiais 

que facilite a participação. Um Estado é autoritário quando deixa de prover condições efetivas 

para o exercício de práticas democráticas.  

O conceito informal de autonomia é a capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por 

suas próprias leis ou vontade própria. Na educação, o conceito de autonomia vincula-se ao 

processo de democratização do governo das escolas para o seu autogoverno. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica 

e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público (BRASIL, 1996). 

 

Muito embora as condições do exercício de práticas democráticas no país não estejam 

sob “mesmos princípios e objetivos, haja vista a correlação de forças que opera em favor de 

projetos distintos de sociedade e, portanto, de educação pública” (NARDI, 2015, p. 650), as 

normativas aplicadas sustentam-se no reconhecimento da autonomia da gestão da escola e a 

constitui nas dimensões pedagógica, administrativa, jurídica e financeira. 

Apreende-se que a autonomia na dimensão pedagógica consiste num “processo de 

amadurecimento do ser” (FREIRE, 1996, p.13) que depende da natureza das práticas 

pedagógicas, educativas e políticas igualmente importantes para professores e alunos. Busca-

se formar seres “mais livres e responsáveis”, “a autonomia do ser dos educandos”, afirma Freire 

(1996b, p.14). A proposta da autonomia da pedagogia e da pedagogia da autonomia de Freire 

(1996) insiste numa educação que se torne possível à tomada de consciência do educando, por 

meio da práxis que se realiza na ação-reflexão-ação dos sujeitos. Sujeitos que tomem decisões 

livres, conscientes e responsáveis, tornando-se assim “presenças marcantes no mundo” (ibid., 

47).  

Por outras palavras, implica a conscientização das heteronímias impostas (na ordem 

social, econômica, cultural e política) de forma injusta e desigual. Implica não desistir de querer 

o bem, de cooperar coletivamente e de escolher o que é ético. Destaca-se a ética na autonomia 

na capacidade do sujeito autogovernar-se respeitando regras universais e fazendo escolhas 

eticamente responsáveis - cuidando de si e do coletivo. As bases apresentadas da dimensão 

pedagógica da autonomia revelam-se igualmente para os professores e estudantes. Aos 
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professores35 fundam-se na responsabilidade e no compromisso de querer ensinar bem, com a 

valentia de não desistir no meio do processo. Portanto, para além dos conhecimentos adquiridos, 

da capacidade técnica de ensinar, do uso dos procedimentos didáticos e avaliativos; há de ser 

dependente da capacidade de assumir o compromisso político e ético da prática docente, de 

decidir pelo exercício da autonomia, de lutar por condições dignas de trabalho, formação e de 

valorização da profissão. Nesse sentido, Lima (2013, p.92) adverte: 

 

Quando o professor ou a professora que não (se) decide não decidir, isto é, 

não participar ativa e responsavelmente nas decisões político-pedagógicas, 

imobiliza-se, perde voz, não dialoga; pela passividade torna-se mais indefeso 

perante as decisões eventualmente autoritárias de outros e pela sua não 

exposição sistemática, ou ausência, vai-se silenciando e 

desprofissionalizando; prescindindo das suas margens de autonomia relativa  

(e das ações com vistas ao seu alargamento) vai-se tornando mais isolado e 

dependente, portanto, menos autônomo. 

 

A questão em voga não se limitará a postura do docente, mas na incapacidade de tornar 

possível o exercício de uma pedagogia que estimule a prática da discussão, do diálogo e de 

decisões autônomas. O exercício do magistério é uma atividade eminentemente política, 

“fazemos política ao fazer educação” (FREIRE, 1997c, p.92). Para fazer frente junto ao poder 

público, a participação organizada é fundamental em defesa das causas dos professores e da 

escola, enquanto espaço público de direito. Nessa perspectiva, participação sindical é uma das 

vozes imprescindíveis para estabelecer um claro diálogo no sentido “down-top” em torno da 

qualidade social da educação, valorização salarial e de melhores condições de trabalho, 

intentando impedir/superar que as decisões se deem apenas no sentido “top-down” 

(CAVALCANTI, 2007).  

 A participação no curso das mudanças sociais, políticas e culturais é um processo em 

construção. Os velhos traços da cultura política patrimonial, ao longo da história (FAORO, 

1987), retardam o projeto política da democratização; pois são ávidas em renovar práticas 

autoritárias e desconsiderar valores democráticos. No âmbito da dimensão administrativa, a 

autonomia consiste na desconstrução crítica da estrutura burocrática da instituição escolar, 

conferindo aos que fazem educação “capacidade deliberativa” (NÓVOA, 2013, p.184). 

Instaura-se uma forma crítica de mobilização organizacional capaz de oferecer resistência às 

práticas autoritárias do sistema educacional e dos órgãos submetidos a ele. Essa capacidade de 

decidir no exercício de uma pedagogia da autonomia consiste na condução do projeto educativo 

 
35Na figura dos professores(as) inserimos os demais atores da pedagogia (pedagogos, diretor, coordenadores de 

turnos) cuja função participam diretamente no projeto político e pedagógico da escola. 
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pedagógico por meio do Projeto Político Pedagógico (PPP) e demais planejamentos do trabalho 

pedagógico, no exercício democrático dos conselhos da escola, nos meios de articulação com 

as famílias da escola e com a comunidade local.  

Segundo Lima (2014), serão nos espaços legalmente constituídos que possibilitarão a 

maior experiência de participação democrática, “sobretudo se a participação nos processos de 

decisão puder ocorrer nas escolas, assim dotadas de certa autonomia e inseridas num contexto 

de administração escolar de tipo descentralizado” (p.1072). Nessa perspectiva, assegurar o 

diálogo e a discussão como práticas centrais na construção da autonomia administrativa e 

pedagógica são práticas potencializadoras da democracia.   

A autonomia financeira atravessa às demais dimensões (pedagógica e administrativa), 

por incidir no uso e na forma de como os recursos são administrados.  Para Libâneo (2013, 

p.115) autonomia numa instituição “significa ter poder de decisão sobre os objetivos e suas 

formas de organização, manter-se relativamente independente do poder central, administrar 

livremente os recursos financeiros”. Implica a participação dos colegiados e do conselho de 

escola em decidir pelos investimentos pedagógicos e materiais levando em conta a centralidade 

do projeto educativo para a democracia e para a cidadania. A transparência na dimensão 

financeira surge como elemento essencial da gestão democrática. Em todo o caso, cabe ao CE, 

como órgão político consultivo e deliberativo, uma intervenção ativa em todas as etapas 

referentes a aplicação dos recursos. A autonomia financeira na escola, muito embora relativa 

às normativas do que pode ou não ser aplicado, remete à descentralização do poder do diretor 

sobre a aplicação dos recursos, “devolvendo centralidade educativo-pedagógica e político-

administrativo” na gestão democrática (LIMA, 2013, p.103). 

Desse modo, reforçar a convicção de uma democracia conquistada e não concedida é 

construir experiências que conduzirão o caminho, diante dos limites que obstaculizam a 

participação e a autonomia (PARO, 2010). Tais limites são objetivos, difíceis de solucionar e 

visíveis: salas lotadas, ausência de recursos tecnológicos e materiais didáticos insuficientes, 

profissionais desmotivados e despreparados, precária estrutura física dos prédios e instalações, 

enfim, uma realidade distante e oposta ao preconizado nos textos legais da educação brasileira.  

Além dos limites objetivos como os físicos e materiais, há os limites políticos que 

anunciam, de forma simplista, que o problema está na gestão dos serviços. É a crise de eficiência 

e eficácia no setor público, agregada ao postulado de que todo serviço público não teria 

qualidade. O receituário é implantar modelos pedagógicos “inovadores”, racionais e conectados 

com as novas exigências do mundo globalizado e com o projeto de vida do estudante, cujo fito 

é preparar para o competitivo mercado de trabalho.  
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Em contrapartida, as possibilidades de participação e autonomia são restritas ao modelo 

implantado alinhado ao projeto empresarial. A participação é compartilhada e 

corresponsabilizada por resultados estandardizados. Nesse cenário, de implementação da 

política neoliberal e da Terceira Via, instituições sem fins econômicos passam a tomar decisões 

no âmbito da gestão da escola reduzindo a participação e a autonomia, em prol de uma 

concepção produtivista de educação36 (CAETANO, 2013). No capítulo seguinte, analisaremos 

o papel do ICE enquanto instituição do chamado Terceiro Setor e a proposta de gestão 

educacional implantada na rede estadual de ensino público do ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 A concepção produtivista se apresenta, por meio da tendência tecnicista da educação, na qual a educação é 

concebida com um bem de produção e não apenas de consumo. A teoria do capital humano é a base dessa 

concepção, cuja tônica é o processo de desenvolvimento econômico (CAETANO, 2013). 
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3. O INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO (ICE): UMA 

ORGANIZAÇÃO DO CHAMADO TERCEIRO SETOR NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

NO ESPÍRITO SANTO 

 

Este capítulo objetiva apresentar e analisar o Instituto de Corresponsabilidade da 

Educação (ICE), como estratégia do chamado Terceiro Setor e as bases pedagógicas e 

filosóficos do modelo de gestão educacional implementado no Programa Escola Viva.  

capitalismo contemporâneo, como já visto, no processo de “mercadificação de tudo” na 

expressão de Harvey (2008), vem reconfigurando a relação entre os mundos público e privado. 

Busca-se forjar, por caminhos diversos, um consenso de que o público é ineficiente e, assim, 

empresas privadas e instituições sem fins econômicos ganham legitimidade e envergadura 

crescente na formulação de políticas para a educação - o emblemático movimento “Todo pela 

Educação”, por exemplo, se ramifica com intensidade. Sob essa perspectiva, por meio dos 

cadernos produzidos pelo ICE (2015), analisaremos as bases conceituais e metodológicas do 

Instituto de Corresponsabilidade da Educação (ICE), entidade privada sem fins econômicos, 

como estratégia de inserção da lógica empresarial na educação pública. 

 

 

3.1 O INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE DA EDUCAÇÃO (ICE) 

 

O ICE, que se  autodenomina como instituição privada sem fins econômicos, foi criado 

no ano de 2003 por um grupo de empresários, tendo proclamado como objetivo restaurar a 

estrutura física e o padrão de excelência do então decadente e secular Ginásio Pernambucano, 

localizado em Recife. O projeto empresarial é trazer um modelo “inovador”, batizado de Escola 

da Escolha, “com foco no Jovem e na construção de seu Projeto de Vida37” (ICE, 2015). Trata-

se de um mecanismo de corresponsabilização social: 

por meio da mobilização da sociedade em geral e da classe empresarial em 

particular, seguindo a ética da co-responsabilidade, produzindo soluções 

educacionais inovadoras e replicáveis em conteúdo, método e gestão, 

objetivando uma nova forma de ver, sentir e cuidar da juventude, tendo como 

produto final um jovem autônomo, solidário e competente (MAGALHAES, 

2008, p. 18). 
 

 
37 O Projeto de Vida pretende preparar os estudantes da 1ª e 2ª séries do ensino médio para a vida e para o mercado 

de trabalho. Essa construção é auxiliada pela disciplina Projeto de Vida, que será apresentada na próxima seção. 
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A tônica do projeto é expandir a qualidade instrumental da educação em parceria com 

investidores (grupos empresariais) e Secretarias de Educação de estado, município e áreas afins. 

Montaño (2010) explica que, é a partir dessas iniciativas nas questões sociais, notadamente na 

educação, que se configura o “terceiro personagem” no mundo: além do Estado e do Mercado, 

há um “terceiro setor” que se apresenta como organização “Não-governamental” e “Não 

lucrativo. Essa alternativa caracteriza-se como público não estatal. A estrutura é pública, mas 

as inciativas são privadas (PERONI, 2012).  

Nesse caso, o ICE e os parceiros investidores desempenhariam funções públicas de 

responsabilidades estatais como a promoção ou manutenção do bem-estar e do poder 

econômico-político, pois “apenas o chamado Terceiro Setor conseguiria articular o público e o 

privado” (MONTAÑO, 2010, p. 135). Estrategicamente, o terceiro setor inseriu-se na 

administração pública, em substituição à privatização e sem submeter-se às exigências da 

organização e do funcionamento da gestão pública.  

A materialização dessa proposta são as parcerias público-privadas38(PPP) na Educação, 

reguladas pela Emenda Constitucional (EC) nº19, de 1998 e pela Lei nº 11.079, de 2004 que 

regula as formas de transferência da gestão. A EC nº 19 denominou as instituições do terceiro 

setor como “parceiras” na condução da gestão pública, que “resultou em dois mecanismos: o 

contrato de gestão39 e o termo de parceria40 entre as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) como as ONGs e Instituições sem fins econômicos (ADRIÃO, 

2017).  Diante desse aparato jurídico e político, Montaño (2010, p. 18) adverte que:  

no lugar da luta de classes, temos atividades de ONGs e fundações; no lugar 

da contradição capital/trabalho, temos a parceria entre as classes por supostos 

‘interesses comuns’; no lugar da superação da ordem como horizonte, temos 

a confirmação e ‘humanização’ desta.  

 

Conforme Magalhaes (2008), a presença das parcerias público privadas ou do chamado 

terceiro setor nas políticas sociais é fruto de uma sociedade civil que busca o “bem comum”, 

em oposição ao Estado, primeiro setor, que supostamente é ineficiente e burocrático e ao 

segundo setor, o mercado, norteado pelo lucro. Em se tratando da gestão da educação, 

Magalhães (2008), representante do terceiro setor, esclarece que a ineficiência do estado na 

 
38 Parceria Público-Privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa, 

Lei nº 11.079/2004 (BRASIL, 2004). 
39 O contrato de gestão é um dispositivo jurídico que estabelece compromisso institucional entre Estado e uma 

entidade pública estatal ou uma entidade pública não-estatal, as Organizações Sociais (OS) (ADRIAO, 2017). 

Estas são reguladas pela Lei Federal nº 9.637 de 1998, constituem em um instrumento de fomento para incentivar 

a iniciativa privada, o contrário de descentralização pública (PIETRO, 2007). 
40 O termo parceria é regido pela Lei Federal nº 9.790, de 1999. Assemelha-se ao contrato de gestão, mas trata-se 

de acordo entre as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) (ADRIÃO, 2017).  
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gestão da educação “parte de uma análise sistemática e de uma conclusão insofismável: a escola 

pública brasileira está projetada para não funcionar” (MAGALHAES, 2008, p. 6).  

Ainda segundo Magalhães, a primeira catástrofe centra-se na governança. A quem 

cobrar pela má qualidade da educação básica, se as responsabilidades são de entes diferentes. 

Define que falta accountability!41, pois ninguém assume responsabilidades pelo fracasso da 

educação. Afonso (2009, p. 19) esclarece que esse termo vem sendo referenciado aos resultados 

das avaliações externas, “baseadas em testes estandardizados, como estratégia de indução de 

medidas de privatização e/ou lógicas de quase-mercado em educação, mas também de aumento 

do controlo central do Estado”. A segunda é a ausência de experiência gerencial do Secretário 

de Educação. A cultura política faz com que no estado haja nomeações por cargos políticos e 

nos municípios por professores apadrinhados pelo prefeito. O modelo falha pela incompetência 

e a descontinuidade administrativa. A terceira sustenta-se no abismo entre a formação dos 

pedagogos, notadamente dos que atuam nas Secretarias de Educação e a realidade das escolas. 

Ao longo do tempo, “criaram verdadeiros “Frankensteins” pedagógicos.  

O Sindicato é a quarta catástrofe anunciada, pois centram-se em dois acordos: “trabalhar 

menos e ganhar mais”. Para Magalhaes (2008), a luta deve ser suprapartidária pela melhoria da 

qualidade da educação.  A quinta catástrofe classifica o professor como vítima da degradação 

da profissão e vilões, pois fazem o jogo do sindicato: consideram-se injustiçados diante do 

pouco resultado entregue à sociedade e “são infinitamente menos cobrados, têm estabilidade, 

entre outros benefícios” (p. 8) e ganham mais que os professores da rede privada. O autor faz 

ressalva de alguns professores da rede pública, que realizam um bom trabalho. A sexta é a 

gestão escolar. A educação tornou-se uma floresta intransponível, cujo problema está na escolha 

dos gestores, que ora é por escolha política; ora é por eleição direta “como se democracia e 

competência fossem sinônimos” (ibid., p.9).  

Destaca como sétima catástrofe, a realidade da maioria das escolas públicas no Brasil 

que não conta com biblioteca, nem laboratório de Ciências por negligência governamental. O 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), conforme Magalhães, é um instrumento 

indispensável ao gestor para o planejamento escolar. Entretanto, a oitava catástrofe é que nada 

se faz com os resultados dessas avaliações. “É o Ciclo PDCA “torto”: planejamento ruim, 

execução pífia, avaliação excelente, mas nenhum plano de ação sobre os resultados” (p.9). A 

 
41 Accountability – termo inglês utilizado no mundo empresarial com vários sentidos. É empregado como sinônimo 

de responsabilidade pessoal ou atitude individual. Sua definição é bem empregada como a forma de uma 

organização. No campo educacional, passou a ser utilizado com as reformas a partir dos anos de 1980, nos Estados 

Unidos e na Inglaterra. Para governos que mesclam as ideologias neoliberal e neoconservadora, “constituem 

exemplos paradigmáticos de viragem nos modos de governação dos sistemas educativos” (AFONSO, 2009, p.18). 
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nona é a corrupção que viralizou na sociedade e na educação, pois “eu finjo que ensino, você 

finge que aprende e eu o aprovo”. Verifica-se que estudantes do 9º nono com média 9, 

selecionados via histórico para ingressarem no Ensino Médio, obtiveram nota zero em 

Matemática e similar em Língua Portuguesa. “Estamos, pois, “estimulando” os nossos jovens a 

conviver com fraude desde o início de sua vida” (ibid. p.10).  

Por fim, a décima catástrofe são as vilãs classe A e B que, desde os anos de 1970, 

buscaram o caminho mais confortável - a criação de um enorme apartheid social: “se o 

problema não me aflige mais, pouco interesse tenho na busca da sua solução”. (...) Escola 

pública é escola para pobres e escola privada é escola para ricos” (p.10).  Assim, ICE dissemina 

o modelo de escola de nível médio capaz de cumprir com ensino público de qualidade: 

O início da solução de qualquer problema reside no entendimento de suas 

causas. E foi com base nesta análise que se buscou a criação de um modelo de 

escola de nível médio que efetivamente cumpra seu papel social, ou seja, o 

professor ensina e o aluno aprende (MAGALHÃES, 2008, p.10). 

 

 

Tais declarações vão ao encontro das teses defendidas pelo discurso neoliberal. 

Reconhecemos como resultados de qualidade os que representam os conhecimentos científicos 

e culturais e a capacidade de compreender e viver eticamente responsável no coletivo (NARDI, 

2015; PARO, 2014; GADOTTI, 2014; OLIVEIRA, 2005 e KRAWCZY, 2005). Tais dimensões 

de aprendizagem não se avaliam por modelos padronizados, mas por diferentes procedimentos 

e instrumentos avaliativos qualitativos e quantitativos. Assim, a lógica da premiação por 

desempenho, na qual condiciona a valorização do magistério aos resultados, promove valores 

da competitividade entre alunos, professores e escolas, “como se a premiação dos mais capazes 

induzisse à qualidade, via competição” (PERONI, 2013, p. 127).  

Verifica-se que tais argumentos se alicerçam nos discursos da NGP com complexas 

mutações na estrutura pública para garantir a instalação da lógica empresarial que 

historicamente opera com aparatos excludentes e meritocráticos “típicos da organização 

societal sedimentada pelo corpus político do neoliberalismo” (SILVA; RICHTER, 2018, p. 

1278). Em nome do projeto societário de corresponsabilidade pela educação, o receituário 

neoliberal desclassifica e produz o desmonte das conquistas e dos direitos do magistério 

público, que historicamente foram e continuam sendo submetidos às péssimas condições de 

trabalho, desvalorização profissional e salarial, minimização na aplicação de recursos e da 

capacitação permanente.  

É notório e reconhecido o frágil cenário dos resultados da educação pública brasileira. 

No entanto, é dever do Estado garantir políticas públicas sociais não só de acesso, mas de 
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permanência, focando a qualidade da educação e de serviços em todos níveis e setores. Desse 

modo, pretende-se justificar a busca, no campo empresarial, de soluções educacionais 

coisificadas em produtividade, eficiência, eficácia, competitividade, vigilância e punição. Silva 

e Richter (2018, p.1279) corroboram o embate, ao analisarem que:  

Esses mecanismos de flexibilização, pelo fato de serem os grandes 

corresponsáveis pela abolição da “solidariedade coletiva”, são constituidores 

da lógica do “salve-se quem puder”, pois contribuem decisivamente para o 

acirramento do desemprego estrutural, a gradativa redução dos direitos sociais 

dos trabalhadores, o descrédito de tudo que é público e para a sacralização do 

mercado. 
 

Inconteste que as matrículas no ensino médio estão concentradas na rede pública42 com 

88%, sendo 84,7% na rede estadual de ensino. Vale notar que a EC 59/2009 (BRASIL, 2009) 

estendeu a escolaridade obrigatória dos 4 aos 17 anos. Ainda que o ensino médio seja 

obrigatório, as políticas públicas vêm incentivando, de forma célere, incorporar a educação à 

lógica gerencial e empresarial, sob a justificativa de que o Estado, por ser ineficiente, constrói 

um sistema educacional catastrófico: 

O papel empresarial, portanto, dentro da Ética da Co-responsabilidade, vai 

muito além de apenas contribuir financeiramente. É, na realidade, um agente 

da transformação, desafiando paradigmas e trazendo para o setor público mais 

eficiência na gestão dos processos. (...) Os fundamentos pautam em uma 

causa: o ensino público de qualidade; uma marca: a corresponsabilidade e um 

desafio: a criação de novos desenhos institucionais (ICE, 2015). 

 

A natureza dessas estratégias, traduzidas em catástrofes por Magalhães, se traduz no 

chamado quase-mercado, que quebra a divisão entre o público e o privado. Nessa mesclagem, 

a escola pública perde o seu caráter eminentemente público e o Estado atenua o seu papel de 

provedor a fiscalizador (AFONSO, 2000). Tais estratégias, segundo Freitas (2012, p.386), 

criam “ambiência para ampliar a privatização do sistema público de educação”. Instaura-se uma   

crise fabricada a fim de justificar a adoção de programas que tem desperdiçado dinheiro e 

comprometido “o moral dos educadores”.   

Em 2017, sem o amplo debate, mesmo com as representações democraticamente 

constituídas, como FNE, Sindicatos, Grêmios estudantis, foi aprovada a Lei nº 13.415, de 16 

de fevereiro de 2017, denominada de Reforma do Ensino Médio que alterou a LDBEN/1996 

com características de arranjos que privilegiam o privado. Destacam-se, nesse arranjo, as 

 
42 Conforme dados do Censo 2018. Disponível em: http://inep.gov.br/censo-escolar. Acesso em 27 de abr. de 2019. 

http://inep.gov.br/censo-escolar
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instituições Fundação Lemann, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Unibanco, o Todos pela 

Educação, Fundação Roberto Marinho.  

Essa lógica é sustentada pelo Banco Mundial (BM) ao declarar que o Estado eficiente 

não é o promotor direto do crescimento; ele é essencial no desenvolvimento social “como 

parceiro, catalizador e facilitador incentivando e complementando as atividades das empresas 

privadas e dos indivíduos”, diz Calderón et al (2010, p.133). O BM declara que “as entidades 

privadas são fornecedores importantes de serviços de educação até para as comunidades mais 

pobres, especialmente em áreas que os governos não chegam” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 

2011, p. 20). Assim, o privado é apresentado como solução para a educação dos desfavorecidos.  

Defendo que projetos como este combatem a evasão, otimizam recursos e 

competências. Estou maravilhado com o que vi no Espírito Santo, diz o 

Ministro da Educação, Mendonça Filho, em visita a escola Viva São Pedro na 

cidade de Vitória (ESA, 2017, p. 9). 

Nesse arranjo de interesses, o Ministério da Educação buscou apoio financeiro de 221 

milhões de dólares ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BIRD 

para implementar a reforma, por meio do Programa para Resultados (PforR) e 21 milhões de 

dólares destinados aos serviços de consultorias especializadas (BRASIL, 2017).  

Em se tratando do Espírito Santo, isso tem sido feito brilhantemente pelo 

Espírito Santo em Ação. Vejo no estado um trabalho a seis mãos, que envolve 

o ICE, o movimento empresarial e o setor público, harmonia e resultados 

surpreendentes, declara Magalhães (ESA, 2017, p.7). 

 

Em 2012, foi lançado pelo BM o documento intitulado “Aprendizagem para Todos” – 

Estratégias Educativas para a educação, cujo fulcro é soluções de gestão e de governança 

sustentado na geração e intercâmbio de conhecimento, apoio técnico e financeiro e parcerias 

estratégicas. Assim, o arranjo segue afinado entre os Bancos e o terceiro setor: a gestão para 

resultados é centralidade e exigência para a aprovação do financiamento da educação pública. 

O  BM fornecerá: avaliação do sistema e ferramentas de comparação com 

dados de informação para avaliar a capacidade de um sistema educacional 

para melhorar os sistemas de aprendizagem; avaliações da aprendizagem e 

realização de objetivos que abranjam as competências básicas de leitura e 

aritmética, bem como outras incluindo pensamento crítico, solução de 

problemas e aptidões para trabalhar em equipe; e avaliações de impacto e 

outro trabalho analítico que possam informar políticas e intervenções, 

juntamente com o intercâmbio de conhecimentos e debate que facilitem a 

aprendizagem entre países parceiros e organizações (BANCO MUNDIAL, 

2011, p.8). 
 

Desta agenda para o sistema educacional brasileiro, empresários pernambucanos 

buscaram ressignificar a educação de ensino médio no Ginásio de Pernambuco, a partir de uma 
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filosofia e política empresarial, por meio de várias etapas. A primeira iniciou em 2003, com a 

restauração física que custou USD 16 milhões. O investimento dispôs de 42% do orçamento 

público e 58%  do ICE em parceria com as empresas ABN, IBI, CHESF, ODEBRECH, Philips 

e organismos internacionais como Banco Mundial, Consulado dos Estados Unidos, Conselho 

Britânico, Floridan Institute, ADE e Instituto Fernand Braudel, além de outras que apóiam 

tecnicamente, como o Grupo Votorantim, Wal-Mart, Senai, Senac, HSBC, Embraer e Alcoa. 

Na etapa da reforma da gestão, o ICE buscou o modelo da Tecnologia Empresarial 

Odebrecht (TEO) que consiste em rol de princípios, conceitos e métodos sistematizados por 

Norberto Odebrecht, presidente do grupo Odebrecht. Após adaptações, passa a denominar 

Tecnologia Empresarial Sócio Educacional (TESE) utilizada como “instrumento de formação 

da nova mentalidade do gestor do Centro de Ensino Experimental (SILVA, 2015, p. 74). Em 

2005, a sigla TESE é substituída por Tecnologia Empresarial Aplicada à Educação (TEAR) 

para diferenciar de tese, trabalho acadêmico (MAGALHÃES, 2008). 

Magalhães (2008, p.4) explica no documento orientador Manual Operacional – Modelo 

de gestão que a TEAR busca apresentar os conceitos gerenciais para o ambiente escolar de 

maneira estruturada e previsível, a fim de permitir que o gestor alcance as metas desejáveis 

“pois quem não planeja, não executa; quem não mede, não sabe de nada”. Desse modo, a 

tecnologia empresarial de gestão é explicitada como um pilar do processo de transformação da 

escola pública em Pernambuco. Magalhães (2008, p.3) justifica a utilização da experiência da 

empresa privada como vetor de mudança na gestão da educação pública alegando que: 

a gestão da escola em pouco difere da gestão de uma empresa. Na realidade, 

em muitos aspectos, a gestão de uma escola apresenta nuances de 

complexidade que não se encontram em muitas empresas. Assim sendo, nada 

mais lógico do que partir da experiência gerencial empresarial acumulada para 

desenvolver ferramentas de gestão escolar (MAGALHÃES, 2008, p. 3). 
 

Desse modo, qual é o lugar dos mecanismos de gestão democrática como o Projeto 

Político Pedagógico e o Conselho Escolar? O pano de fundo sustenta-se na lógica de maximizar 

investimentos, capacitando jovens (das séries finais do ensino fundamental até o ensino médio) 

que atendam às necessidades de um crescente mercado cada vez mais competitivo, produtivo e 

tecnológico. Ao mesmo tempo  aumenta a exclusão com a seletividade interna na rede pública 

de ensino e consolida profundas desigualdades na classe: diferença salarial, melhores condições 

de trabalho, jornada com dedicação exclusiva. Essa lógica marca a contraditoriedade dos 

direitos constitucionais do Art. 205 de qualidade de educação para todos. 

A replicação  desse modelo de gestão representa a força indutora de uma cultura de 

gestão da educação sob a égide da administração empresarial em dezenove (19) estados 
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brasileiros (ICE, 2008): Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, 

Maranhão, Amapá,  Ceará, Piauí, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraná, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, em  2015, no Espírito Santo. No período de 2004-

2018, o modelo foi replicado em 1.334 escolas brasileiras, alcançando 747.700 estudantes e 

envolvendo 40.050 professores (ICE, 2015). Trata-se de  

uma nova escola de Ensino Médio para a juventude. Um novo jeito de ver, 

sentir e cuidar da juventude [...] uma visão de escola pública de qualidade, no 

entanto, revigorada com uma nova forma de atuação do setor privado, 

incluindo aspectos pedagógicos e gerenciais, além de coparticipação 

financeira. Uma nova estratégia para enfrentar os desafios do Ensino Médio e 

oferecer um novo modelo de escola pública de qualidade à juventude 

(MAGALHÃES, 2008, p.18). 

 

 

Desde a sua criação, o ICE é presidido por Marcos Antônio Magalhães e pelos diretores: 

Alberto Chinen, Diretor de Gestão; Juliana M. Zimmerman, Vice-Presidente e Thereza Paes 

Barreto, Diretora Pedagógica. Além dos diretores, a instituição compõe-se de gerente 

administrativo/financeiro, gerente de projetos, consultores de gestão e consultores pedagógicos 

e  há, também,  uma rede de parcerias  nacionais e internacionais que, estrategicamente, atuam 

em focos distintos de gestão e de monitoramento de resultados, como verificado no quadro 2: 

 

Quadro 2: Rede de Parceiros do ICE 

PARCEIROS ESTRATÉGICOS 

 

Instituto Natura 

Organização não governamental criada em 2010. Atua na educação básica na rede 

pública no Brasil e em outros países da América Latina, pautada na eficácia da 

aprendizagem, na equidade de resultados e na coesão social. 

Instituto Sonho 

Grande 

Organização não governamental atua na melhoria da Educação Básica, de forma 

mensurável e com escala. 

PARCEIROS TÉCNICOS 

Instituto Qualidade 

no Ensino – IQE 

Entidade privada sem fins econômicos fundada em S. Paulo em 1994 e mantida com 

o apoio de empresas privadas e parcerias com governos estaduais e municipais. Atua 

pela melhoria do processo de ensino-aprendizagem nas escolas da rede pública, 

notadamente no Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências. 

STEM – Brasil/ 

World Fund 

Entidade privada sem fins econômicos, subsidiária do World Fund for Education com 

sede em Nova York, fundada em 2002. Atua pela melhoria da qualidade da educação 

pública na América Latina, notadamente no ensino de Matemática, Ciências e 

Robótica. No Brasil, atua em Escolas Públicas na formação dos professores das áreas 

de Física, Química, Biologia e Matemática e na iniciação científica dos alunos através 

de práticas e vivências em laboratórios. 

PARCEIROS INVESTIDORES 

Instituto Natura, Instituto Sonho Grande; Movimento Espírito Santo em Ação; Itaú; Fiat Chrysler; Jeep; Trevo-

Tecnologia Social e EMS. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em dados extraídos em http://icebrasil.org.br/parceiros-estrategicos/. 

Acesso em: 16 de abril de 2019. 

 

A agenda de atuação, articulada entre as empresas parceiras e aliados latino-americanos, 

http://icebrasil.org.br/parceiros-estrategicos/
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identifica campos estratégicos para reconfigurar o conteúdo e a forma de conceber a gestão de 

ensino de aprendizagem. Os modelos são replicáveis e as pesquisas do campo educacional, 

ignoradas. Os conhecimentos e as experiências das empresas bem-sucedidas é que inspiram os 

líderes, econômicos, socialmente responsáveis pela educação nacional e latinoamericana, diz 

Magalhães: 

Nossos parceiros nos inspiram com suas visões de transformação social, nos 

ensinam com suas abordagens inovadoras e nos ajudam a identificar 

oportunidades estratégicas com seu profundo conhecimento do contexto em 

que atuam (BUSCA JOVEM – UMA NOVA ESCOLA, 2019). 

 

Assim, a proposta de gestão por resultados pode ser considerada um marco regulatório 

no processo de redefinição da organização e das funções do Estado, nos diferentes níveis de 

governo. É nessa ambiência, político-econômico que o chamado quase-mercado se materializou 

na rede pública estadual de educação do Espírito Santo, por meio da chamada “nova” gestão da 

educação e monitoramento de resultados, financiamento e fornecimento de recursos do 

chamado terceiro setor “o que chamamos em nossas pesquisas de privatização por dentro da 

educação e da escola” (CAETANO, 2013, p. 207).  

O monitoramento de resultados nas escolas em tempo integral, na rede estadual e 

municipal, é realizado pelo Núcleo de Educação do movimento empresarial chamado de Ciclos 

de Acompanhamento Formativo. Em cada ciclo, acompanham e avaliam o desenvolvimento da 

metodologia do programa, por meio dos indicadores matrículas, transferências e o 

desenvolvimento acadêmico dos estudantes.  Na Secretaria de Estado da Educação (SEDU), o 

ESA contratou duas  consultorias: Falconi e Integration, mantidas pelos parceiros Instituto 

Natura e Instituto Sonho Grande “para auxiliar na melhoria dos processos internos da Sedu e 

na expansão das unidades, respectivamente” 43. Há uma expectativa de que a consultoria resulte 

numa economia de aproximadamente R$ 100 milhões por ano. 

Para a diretoria do Espírito Santo em Ação, os integrantes do Núcleo de 

Educação do movimento empresarial e as mantenedoras do programa não 

restam dúvidas: a escola em tempo integral já está consolidada no Estado e todo 

esse sucesso é graças ao trabalho feito a várias mãos, que envolve o próprio 

ESA, que foi quem trouxe a iniciativa para o Estado, a Sedu e empresas 

parceiras (ESA, 2017). 
 

 

Além do protagonismo do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação (ESA) e 

seus parceiros, existem outras bases gerencialistas, ou seja, instituições articuladas ao terceiro 

setor e organizações empresariais que vêm direcionando a política do ensino médio nas escolas 

 
43 (COMITÊ DA EDUCAÇÃO DO ESA, 2017, p. 8). 
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de turno parcial e integral. Estas instituições vêm atuando como think thanks44 (PERONI et al, 

2015) e como reformadores empresariais da educação (FREITAS, 2012). Introduzem uma 

“Gestão escolar para resultados”, por meio de programas padronizados que reduzem o Projeto 

Político Pedagógico e propõem um plano de ação “que tornam o trabalho do gestor escolar mais 

eficiente, criativo e produtivo”45 focado no monitoramento e acompanhamento dos resultados 

do currículo e de melhores resultados nas avaliações em larga escala.  

Caetano (2018) evidencia que a Fundação Carlos Chagas, Fundação Victor Civita, 

Instituto Unibanco, Fundação Itaú Social, Itaú BBA, Instituto Península e Cenpec, ao longo das 

reformas curriculares, orientaram e direcionaram a política educacional brasileira. No Espírito 

Santo, destacam-se:  

 

Quadro  3 –  Terceiro Setor na educação do Espírito Santo 

Terceiro Setor Programas Foco de atuação 

 

 

Instituto Ayrton Senna 

 

 

Edulab 21 

Assistência técnica do Instituto Ayrton Senna e 

Edulab 21 para elaboração do Currículo, 

Socioemocional do ES, metodologias, plano de 

formação de professores e monitoramento do 

comportamento dos alunos. 

 

 

Instituto Unibanco 

 

Jovem de Futuro 

Metodologia “Jovem de Futuro” como política 

permanente; 

Foco na Gestão para Melhoria de resultados 

Metas para as escolas, Regionais e Secretaria; 

Circuito de Gestão (PDCA adaptado para 

educação); 

Formação de gestores escolares e técnicos; 

Materiais de apoio (formação,protocolos, 

metodologias de aprendizagem). 

Instituto de 

Corresponsabilidade pela 

Educação (ICE) 

Programa de Escolas 

Estaduais de Ensino 

Médio em Turno Único 

Programa Escola Viva: Componentes 

integradores: Projeto de Vida, Estudo Orientado, 

Aprofundamento de Estudos(preparação  

cadêmica/mundo do trabalho), Práticas e 

Vivências em Protagonismo e Disciplinas 

Eletivas. 

Fundação Carlos Chagas 

(FCC) 

Plano de Formação da 

Rede - Consultoria 

Documento Norteador da Política de Formação da 

Rede; Plano de Formação.  

 

Fonte: ROCHA. Haroldo C. O Espírito Santo e a reestruturação do ensino médio, junho 2017 

 

Nota-se que os programas implementados no estado do Espírito Santo, pelas instituições 

supracitadas, alcançam professores, estudantes, diretores, equipe técnico-pedagógica do SRE e 

SEDU. O foco de atuação incide na construção hegemônica de uma cultura gerencial, na 

 
44 Think thanks - Think, pode ser traduzido como “pensar” e tank significa “tanque”, “reservatório”. Esta 

expressão inglesa pode ser traduzida como grupo de intelectuais que discutem, analisam e direcionam assuntos de 

políticas sociais, estratégia política, economia, tecnologia e cultura (Grifos meus). 
45 (ESPÍRITO SANTO, 2015. Acesso em 30 de abr. de 2019) 
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perspectiva de fortalecer o processo político-econômico do setor privado na rede pública. 

Assim, a educação pública capixaba amolda-se a este novo imperativo político-econômico, nos 

termos da Cooperação Técnica e Financeira46 entre Estado, SEDU e ICE. Este instrumento 

jurídico de compromisso expressa que a parceria estabelecida almeja corresponsabilidade 

social, ainda que a educação pública seja um dever constitucional do Estado.  

A responsabilidade social empresarial ou simplesmente responsabilidade social trata de 

uma ideologia que surgiu no final do século XX, em resposta a configuração das relações sociais 

capitalista. Segundo Martins e Pina (2010) essa ideologia delineou as bases políticas e a 

perspectiva de intervenção da burguesia em dois movimentos simultaneamente: “buscou definir 

as novas bases para a construção da unidade política e atualizar a postura dos empresários” 

(ibidem., p. 24). O propósito era minimizar as representações em torno da figuração do “patrão” 

e delinear novas estratégias para disseminar valores, crencas e posturas políticas conciliável 

com o projeto hegemonico a ser guiado pelo cojunto da sociedade empresarial. 

Nesse intuito, a ideologia da responsabilidade social se instituiu, no final dos anos de 

1980, como solução à crise de hegemonia burguesa “diante da “insuficiência” de respostas do 

neoliberalismo ortodoxo e da social-democracia clássica, cujos fundamentos mostram-se 

expressos no projeto da Terceira Via (Ibidem. 2010, p. 24). Tal projeto busca articular uma 

concepção de mundo e estratégias de intervenções na realidade com soluções práticas e diretas 

para afirmação das chamadas “sociedade do conhecimento” e “economia do conhecimento”. 

Dessa forma, busca a dominação nas formações sociais capitalistas complexas no âmbito 

educacional. 

Segundo Martins e Pina (2010), a concepção de responsabilidade social, no Brasil, pode 

ser captada, inicialmente, na articulação político-ideológica de setores do empresariado torno 

do movimento o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE). Tal movimento foi 

criado no finais da década de 1980, com objetivo de encadear a classe burguesa e promover um 

projeto nacional com o objetivo de restaurar o “desenvolvimento econômico associado com de 

“democracia” e “justiça social” nos marcos do capitalismo” (ibidem., p. 26). Os conflitos 

travados, nos anos de 1980, e os avanços políticos na recomposição do bloco histórico burguês, 

nos anos de 1990, foram determinantes para demarcar o surgimento da ideologia da 

responsabilidade social no Brasil, explicam Martins e Pina (2010).  

Em síntese, a defesa do PNBE, em nome da unidade e renovação das práticas 

políticas da classe empresarial, marca uma inflexão na ideologia burguesa, 

indicando que o empresariado tinha “soluções” para os problemas do país 

referenciado no preceito de democracia. Porém, cabe ressaltar que isso não 

 
46 Tais documentos serão especificados na seção 4.5 deste trabalho. 
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significou uma ação verdadeiramente compromissada com o aprofundamento 

radical da democracia tal como defende Wood (2003). Na verdade, a 

perspectiva apresentada manteve a histórica forma burguesa de separar o 

político do econômico na definição de democracia, confirmando que a 

socialização da participação política não coincide, no capitalismo, com 

socialização do poder (MARTINS e PINA, 2010, p. 24). 

 

É neste contexto que se configura a sociedade civil e sua corresponsabilidade social 

como novo álibi para o capitalismo, a fim de constituir um setor mais amplo de instituições e 

de relações não-estatais, conjugado a relações de mercado e de empresas capitalistas (WOOD, 

2003), notadamente no período de governo Fernando Henrique Cardoso. Os intelectuais 

orgânicos do capital, travestidos com a responsabilidade social, legitimaram sua ideologia por 

meio da criação do órgão Comunidade Solidária, no aparelho do Estado, constituindo-se como 

referência para o bloco no poder. A atividade desse órgão consistiu na mobilização e 

coordenação de organizações empresarias e não-lucrativas, junto ao Estado, para atuarem em 

projetos de disseminação das concepções de “colaboração social” e de “parcerias” em favor do 

“bem-comum”.  

 
A Comunidade Solidária significa um novo modelo de atuação social baseado 

no princípio da parceria. Somando esforços dentro de um espírito de 

solidariedade, governo e sociedade são capazes de gerar os recursos humanos, 

técnicos e financeiros necessários para combater com eficiência a pobreza e a 

exclusão social (BRASIL, 1995). 

 

A concepção e as ações da Comunidade Solidária foram decisivas na implantação da 

“sociedade do bem-estar”, no Brasil, redefinindo as responsabilidades estatais frente às questões 

sociais e legitimando a ação empresarial neste campo, notoriamente na educação. Esta mudança, de 

acordo as concepções gramsciana, correspondeu a um movimento forte de homogeneização das 

frações em torno de um projeto hegemônico de um modelo de escola, como o Programa Escola 

Viva, que replica a “filosofia empresarial”. 

Para Adrião (2017), não se trata de uma filosofia, mas de políticas de marketing 

estimuladas por agências que buscam consagrar ou valorizar as marcas envolvidas. 

Compreendemos que tanto se refere a uma filosofia, quanto uma política empresarial. É uma 

filosofia considerando que todos os homems são intelectuais, filósofos, artistas e defendem uma 

concepção de mundo e uma linha de conduta  conscientemente definida. Desse modo, a linha 

de conduta e convicções da filosofia empresarial é disseminar na organização da educação e 

nas práticas das escolas, uma rede de informações e uma teia de argumentação que visem a 

legitimação de uma determinada visão de mundo e de homem, ocultando suas contradições. 

É, também, uma política de marketing porque os intelectuais/filósofos empresariais 
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utilizam a  política pública da educação como uma  política econômica, destacando as marcas 

que se corresponsabilizam pela camada desfavorecida. A típica política do “possibilismo” de 

que todos podem vencer se tiverem: um projeto de vida, resiliência, criatividade, flexibilidade, 

multifuncionalidade, proatividade, dentre outras qualificações, independente das condições e 

circunstâncias. É a recriação de um discurso hegemônico que resultou na conformidade de uma 

cultura de desempenho socioemocional. Verifica-se que a centralidade da educação de tempo 

integral capixaba reside na elaboração do Projeto de Vida. Parafraseando Lopes (2011, p.41), 

esse novo paradigma de escola se efetiva, por meio de um modelo pedagógico e de gestão, 

“constituindo a produção de outros sentidos -  a lógica empresarial - para o mesmo significante 

– o estudante - e a produção de um novo significante”. Esse significante reduz a 

uma formação em que os elementos cognitivos, socioemocionais e as 

experiências pessoais devem constituir uma base, a partir da qual o jovem 

consolide seus valores, conhecimentos e competências para apoiar-se na 

construção do seu projeto (ESPÍRITO SANTO, 2015, p.31). 

 

Num outro período histórico-social, associar perspectivas cognitivas com perspectivas 

comportamentalistas, no caso projeto de vida, seria uma contradição. Contudo, na atualidade, 

“estão sendo articuladas de forma a hegemonizar uma proposta entendida como capaz de 

apontar novos rumos às escolas”, diz Lopes (2011, p. 40). Na próxima seção, pretendemos 

analisar as concepçoes do modelo de gestão educacional do Programa Escola Viva e como se 

consolidam na formação do estudante a partir dos cadernos produzidos pelo ICE. 

 

 

3.2 A GESTÃO EDUCACIONAL DO ICE: IDEIAS GERENCIALISTAS COM FOCO EM 

RESULTADOS 

 

O Programa Escola Viva se sustenta na perspectiva paradigmática de uma nova forma 

de conceber a educação, por meio de “inovações” em conteúdo, método e gestão, associada a 

uma pedagogia capaz de gerar resultados verificáveis e sustentáveis (SEDU, 2018, p.4). A 

gestão educacional está calcada por duas estruturas: o Modelo Pedagógico consubstanciado na 

Pedagogia da Presença, teoria criada pelo educador Antônio Carlos Gomes da Costa (1997)47 e 

 
47 Antônio Carlos Gomes da Costa ( 1942- 2011 ) pedagogo mineiro, lecionou na educação de jovens e adultos, 

fundamental e médio. Foi dirigente e técnico de políticas públicas para a infância e juventude em órgãos 

governamentais (diretor da Escola-Febem Barão de Carmargos, em Ouro Preto) e não governamentais (oficial de 

projetos da UNICEF e da OIT e representante oficial no Comitê dos Direitos da Criança da ONU, em Genebra 

(Suíça). Diretor do DEGASE. Participou na elaboração da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 



104 

 

 

o  Modelo de Gestão, por meio da Tecnologia de Gestão Educacional (TGE) de autoria do 

empresário Norberto Odebrecht48. Estas estruturas são indissociáveis e se alimentam 

mutuamente, por meio dos seus princípios, conceitos e mecanismos operacionais constituindo 

“o organismo que torna possível transformar o plano estratégico da escola em efetiva e cotidiana 

ação” (ESPÍRITO SANTO, 2015, p.34).  

O modelo pedagógico se sustenta nos princípios educativos da Pedagogia da Presença.  

Adota como premissa a reciprocidade que se materializa no âmbito escolar, por meio dos 

vínculos de consideração, afeto e reciprocidade entre estudantes e educadores. Esta relação 

entre quem educa e quem é educado traduz a capacidade do educador (tarefa de todos os 

profissionais que compõem a equipe escolar) de ser presente na formação humana do educando 

(ICE, 2015b). 

Para Costa (1997), no ato de educar, educando e educador tornam-se perceptíveis e 

presentes em seu meio, em seu tempo e em suas histórias, enquanto indivíduos e enquanto 

membros de suas gerações. É imprescindível que o jovem percerba que “alguém compreendeu 

e acolheu suas vivências, sentimentos e aspirações, filtrou-os a partir de sua própria experiência 

e comunicou-lhe com clareza a solidariedade e a força para agir” (ICE, 2015d, p. 35). A teoria 

afirma que a qualidade da presença no ambiente escolar, determina a qualidade da presença 

pedagógica.  

O livro Pedagogia da Presença (1997) é de “leitura obrigatória” (SEDU, 2018, p.6) e os 

profissionais da escola são requisitados a desenvolverem o método da pedagogia da presença 

que é prática do “exercício ativo de atenção, de diálogo com intensa escuta do outro e de si 

próprio” (idem., p. 37). Uma das atribuições da gestão escolar é “estimular e incentivar a 

Pedagogia da Presença com toda a comunidade escolar” (SEDU, 2018, p. 9). Nesse processo, 

inclui a figura do Tutor49 e suas atribuições. Lima (2012, p.43) alerta que essa forma de 

subordinação 

 
e no ECA. Atuava como diretor-presidente da Modus Faciendi, consultoria que prestava serviços a diversas 

instituições do Terceiro Setor, entre elas a Fundação Telefônica e o Instituto Ayrton Senna. Disponível em: http:// 

www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2011/. Acesso em 06 de fev. de 2020. Suas teorias e 

práticas educacionais alinham-se aos ditames dos organismos internacionais e ao setor empresarial, que orientam 

a educação para desempenhar um exitoso papel instrumental e ideológico ao capital, isto é, trata-se de intelectual 

orgânico que atua a favor da classe dirigente. 
48 Norberto Odebrecht – (1920-2014) – Engenheiro e empresário pernambucano, fundador do Grupo Odebrecht, 

considerado um dos maiores grupos do país.  
49 O Tutor é um profissional da equipe gestora, pedagógica ou de apoio da escola. No início do ano letivo, o 

pedagogo organiza o processo de escolha oportunizando que cada estudante escolha o seu tutor, que o acompanhará 

e orientará o seu Projeto de vida e demais aspectos de sua pessoal e acadêmica (incluindo rendimento escolar e 

aspectos atitudinais, emocionais e afetivos, inclusive a indisciplina, quando necessário). 

 

http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2011/
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tem sido justificada a partir de um novo tipo de pedagogismo, de extração 

econômica e gerencial, baseada nas vantagens de uma aprendizagem 

adaptativa e funcional a que, em muitos casos, nós poderemos ver 

normativamente forçados a recusar o epíteto de educativa. 

 

Nesta perspectiva, espera-se mudança na forma do estudante lidar consigo mesmo e com 

o outro no processo de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a 

fazer, os quatro pilares da educação (UNESCO,1996). Essa pedagogia centraliza a adaptação 

de conhecimento pelo sujeito à esfera natural e material e prioriza os processos de subjetividade 

distanciados das questões sociais e históricas. Entra em cena as competências cognitivas e as 

competências socioemocionais que se encarregam de ajustá-lo socialmente. 

No capítulo 2, vimos que o capital busca instrumentalizar a sociedade civil, “tornando-

a dócil e amigável” (MONTAÑO, 2010, p.233). Assim, cabe à escola “entregar” a sociedade 

pessoas extraordinariamente competentes do ponto de vista técnico, emocional, social, 

colaborativas e flexíveis, sustentados na Pedagogia da Presença. O quadro a seguir, delineia a 

estrutura curricular do Programa Escola Viva. 

 

Quadro 4  Estrutura do modelo pedagógico 

 
Carga Horária Discente Aulas dos diferentes componentes curriculares que compõem a BNCC e a Parte 

Diversificada (PD) 

Carga Horária 

Muldisciplinar Docente 

Horas em atividades com os discentes e horas de trabalho pedagógico, regime de 

dedicação plena de forma coletiva e individual, promovendo a integração das áreas 

de conhecimento da BNCC e a PD. 

Carga Horária de Gestão 

Especializada 

Horas em atividades de gestão, de suporte e de atuação pedagógica, exercida 

exclusivamente pelo Diretor escolar, conforme Plano de Ação estabelecido. 

 

Projeto de Vida  

Documento elaborado pelo discente, que expressa metas e define prazos,  com 

vistas a realização das aptidões individuais, responsabilidade individual, social e 

institucional em relação a Escola Viva. Esse documento é construído, orientado e 

acompanhado na disciplina Projeto de Vida que compõe a parte diversificada do 

currículo  durante os seus estudos. 

Protagonismo Juvenil Processo pedagógico no qual o jovem é estimulado a atuar criativa, construtiva e 

solidariamente na solução de problemas reais na escola, na comunidade e na vida 

social. 

Clubes Juvenis Grupos temáticos criados e organizados pelos estudantes, com o apoio da direção 

escolar e, eventualmente, dos professores. 

Tutoria Processo didático-pedagógico destinado a acompanhar e a orientar o Projeto de 

vida do estudante, bem como a vida acadêmica. 

Fonte: Elaborado  pela autora a partir de dados das Diretrizes Operacionais do  SEDU (2018) 

 

Verifica-se a introdução da disciplina Projeto de vida e de práticas promotoras do 

Protagonismo como os Clubes Juvenis na parte diversificada do currículo. As “inovações” em 

contéudo e método e gestão do Programa Escola Viva pressupõem premissas básicas de: 

jornada integral e currículo integrado entre a BNCC e Parte Diversificada  que 

compõe disciplinas previstas no currículo nacional e local e as eletivas 

escolhidas trimestralmente; escola alinhada a realidade do adolescente e 
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jovem que os preparam para realizarem seu Projeto de Vida e a serem 

protagonistas de sua formação; professores e educadores com atuação 

profissional diferenciada (regime de dedicação plena e integral a unidade 

escolar); modelo de gestão voltado a efetiva aprendizagem do jovem e a 

terminalidade da educação básica e infraestrutura mínima apropriada com 

salas temáticas, biblioteca, quadra poliesportiva, vestiários, sala para 

atendimento educacional especializado, laboratório seco e úmido, laboratório 

de informática, refeitório e sala multiuso (SEDU, 2018, p. 1). 

 

A mudança paradigmática da “inovação” enfatiza a aprendizagem em detrimento ao 

ensino. O conteúdo é um meio para que as competências sejam desenvolvidas no processo de 

aprender a aprender50 (DUARTE, 2006) favorecendo espaços de aprendizagens especializados 

e direcionados para um modelo de educação que propicie a atuação do setor privado no 

currículo escolar.   

Como Harvey bem sinalizou, “os interesses de classe são capazes de ser transformados 

num ‘interesse geral ilusório’, pois a classe dirigente pode, com sucesso, universalizar suas 

ideias como ‘ideias dominantes’” (2008, p. 81). Nas sociedades de classe, a os padrões da 

cultura dominante comportam-se, preponderantemente, na forma de pensar, atuar, sentir e 

viver. A classe político-econômica dominante, no cenário da educação atual, apresenta um 

discurso de educação de qualidade destituída de condições estruturais concretas de ensino e de 

aprendizagem, como estratégia de manutenção do status quo da elite do capital.  

A lógica da melhoria da educação, por meio das categorias tradicionais da educação 

como ensino, aprendizagem, disciplinas, aulas, metodologia, avaliação são substituídas pelas 

categorias competências, habilidades, afetividade, protagonismo juvenil, projeto de vida, tutor 

escolar - sinônimos de inovações e de indicadores de resultados verificáveis. O protagonismo 

juvenil propõe “contribuir para a formação de jovens capazes de exercer a cidadania plena, 

participando”, conforme as concepções de Antônio Carlos Gomes da Costa (COSTA, 2001a, 

p. 10). Os estudantes praticam a cidadania ativa, por meio dos projetos que envolvem a 

comunidade escolar e local elaborados pelos mesmos ou em parceria com empresas privadas, 

associações, ONGs que se ajustam ao projeto neoliberal.  

Assim, a participação ativa se constitui no protagonismo, como meio de formação de 

valores éticos, autonomia, voluntariado e responsabilidade individual – princípios que 

possibilitam o exercício da democracia e da cidadania em favor do bem comum. “Além de 

receberem influências variadas, os jovens participam na dinâmica da sociedade através de 

estratégias diferentes, seja como atores sociais e políticos” (UNESCO, 2004, p. 26). 

 
50 Questão discutida na seção gestão pedagógica da gestão democrática, capítulo 3. 
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E importante esclarecer que o conceito de protagonismo, utilizado pelas instituições do 

Terceiro Setor, foi modificado com a reestruturação do capital com objetivo de difundir sua 

aplicação social - o voluntariado e a educação para atingir a cidadania. Nesse sentido, as práticas 

protagonistas expressam “ações brandas, onde não se trava uma luta” (SILVA, 2015, p.14), 

pois estão consubstanciadas no contexto da pós-modernidade e do neoliberalismo, cujo olhar é 

fragmentado da realidade, descolado da totalidade e sem problematizar o contexto histórico. 

Assim, obstam os conflitos e as contradições econômicas.  

Em Marx, resgatamos a sua crítica sobre a cidadania alienada em seu sentido ontológico 

do ser social. Significa sua incapacidade de perceber a realidade em sua totalidade - uma 

sociedade sem conflitos, difusora da reprodução social e de comportamentos adaptativos a 

serviço do capital. Na perspectiva materialista-histórico dialética, a centralidade da formação 

interdimensional é o estudante que se faz sujeito em seus aspectos individuais e 

substancialmente, coletivo (p.45, desta tese). Para Paro (2010) “o essencial a se considerar é 

que, se o fim a alcançar é o homem como sujeito, a maneira e os métodos utilizados precisam 

ser coerentes com esse fim” (p. 30).  

O protagonismo inclui a educação interdimensional que “transcenda o domínio da 

racionalidade (do logos) e incorpore os domínios da emoção (pathos), da corporeidade (eros) e 

da espiritualidade (mythos)” (ICE, 2015b, p. 47). Costa (1997) busca, nas quatro dimensões do 

ser, fundamentos da Paidéia grega  que valorizam o paradigma do desenvolvimento humano, 

que se por sua vez, comunicam com os quatro pilares da educação para o século XXI e com a 

cultura da trabalhidade. 

A pedagogia utilizada no Paradigma do Desenvolvimento Humano deve ter 

três linhas de ação: o protagonismo juvenil, educação para valores e a cultura 

da trabalhabilidade. O desenvolvimento pessoal dos jovens deve relacionar as 

competências cognitivas e produtivas. [...] a cultura da trabalhabilidade, ajuda 

os jovens a compreender melhor a estrutura e funcionamento do novo mundo 

do trabalho. As escola, as comunidades e educadores são treinados pelos 

programas para trabalhar com os jovens na base desta nova abordagem em 

sala de aula, nos esportes, atividades de lazer e em ações sociais como a saúde, 

o trabalho voluntário e relações familiares e sociais (UNESCO, 2006, p. 36). 

 

Costa (2001a) e UNESCO (2006) introjetam o valor mercantil e da produtividade como 

padrão dominante de perspectivas “dos mundos possíveis, aceitam e confiam no mercado, como 

o âmbito em que naturalmente, podem [...] desenvolver-se” (GENTILI, 2009, p.215). Assim, 

práticas passivas pressupõem ocultar contradições e conflitos entre classe dominante e a classe 

trabalhadora e apresentar um consenso de direção política, moral, intelectual e psicológica. As 

atividades-meio como Projeto de Vida, Protagonismo, Clubes Juvenis, Liderança remetem a 
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uma formação de  autorrealização e responsabilização por um projeto futuro, abstraída de uma 

sociedade dividida em classe, em que a justiça social e a dignidade humana se materializam na 

formação de mãos de obra competentes para a produção de bens, serviços e consumo, o que 

Harvey (2004) caracteriza ao modo de acumulação mais flexível, discutido na p.34, desta tese. 

O modelo de gestão opera princípios e conceitos apresentados, por meio da TGE. A 

gestão da escola compõe a  seguinte estrutura: 

 

Figura 1 Estrutura da gestão da escola, proposto pelo ICE 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados das diretrizes operacionais (SEDU, 2018) 

 

A Tecnologia de Gestão Educacional (TGE) redesenha uma gestão humanista, de 

filosofia empresarial e com o uso de recursos técnicos padronizados de controle e 

monitoramento para garantir resultados “eficientes” da gestão para resultados. “Qual a relação 

entre gestão e escola? Por que precisamos de um Modelo de Gestão?”  “para disciplinar os 

fatores de produção, tendo em vista o alcance de determinados fins, como a adequada prestação 

de serviços públicos, por exemplo, a oferta de um ensino de qualidade” (ICE, 2015h, p.22). A 

partir destes questionamentos, a TGE, expressa seus princípios e conceitos e dá qual é o tom da 

gestão.  

O que eu prego é o que chamo de ética da co-responsabilidade. Ou nós 

assumimos a co-responsabilidade por esse processo ou a conta vai ser paga 

muito duramente pela geração que está chegando aí. Qual o nosso papel? É o 

que eu chamo de fazer para influir. Isso é o mote que me parece ser a melhor 

forma. Não apenas fazermos reuniões e discussões. O que nós sabemos fazer 

como empresários é gestão, nós sabemos gerir processos. Sabemos o ciclo 

PDCA. A gente faz isso todos os dias. No setor público, com as poucas 

exceções, de praxe, o planejamento é ruim, a execução é terrível, não se age 

em cima do valor medido para melhorar, não se tem plano de ação 

(MAGALHÃES, 2015c, p.20). 

Equipe Gestora

a) Diretor Escolar

b) Coordenador Administrativo-financeiro 
(CAF)

c) Coordenador Pedagógico (CP)

d) Coordenador de Secretaria Escolar

Equipe Pedagógica

a) Pedagogo (Escolas com E.F. II)

b) Professores Coordenadores de Área (PCAs)

c) Equipe de Professores 

Equipe de Apoio

a) Auxiliar de biblioteca

b) Auxiliar de laboratório de informática

c) Auxiliar de Secretaria

d) Apoio de Pátio
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A liderança do Gestor é, sem dúvida, uma característica fundamental, porém 

isoladamente não basta. Faz-se necessário pôr a sua disposição e de sua equipe 

um conjunto de ferramentas gerenciais que permitam dirigir a escola de forma 

estruturada para atingir a visão estabelecida pelo município e/ou estado 

(MAGALHÃES, 2015h, p.7). 

 

Tal discurso impõe o que Laval (2004) exemplifica como “fascinação da administração 

escolar pela empresa”. Insistem em posicionar-se como donos de uma solução que perpassa 

pela hierarquização devidamente apontada pelo uso da tecnologia educacional na gestão. A 

gestão defendida por Magalhães vai ao encontro da concepção gerencialista  explicitada como  

gestão irracional e déficit de liderança ou do tipo irracional e técnico instrumental, discutida 

nos pressupostos epistemológicos da gestão democrática (DOURADO, 2009; PARAO, 2010; 

LIBÂNEO 2013; LIMA, 2013;2014). Ainda acrescenta que, mesmo que trabalhem de acordo 

com os princípios legais da educação brasileira, não conseguem assegurar resultados de 

qualidade, pois a inserção da TGE é o marco de um novo paradigma de gestão para resultados 

(ICE, 2015h, p.6). 

Este paradigma gerencialista de gestão para resultados consolida a relação de 

dependência em relação ao ICE, que impõe condições e define regras operacionais, que vai de 

encontro com uma concepção política-pedagógica que corresponda aos princípios da gestão 

democrática e da qualidade da educação pública. Como já exposto, qualidade da educação não 

está atrelada a uma pedagogia de dimensão socioemocional e afetiva; pelo contrário, expressa 

dimensões intra e extraescolares complexas e multifacetadas de um processo educativo 

inclusivo para todos(as) mediado por dimensões social, política e histórica de direitos negados 

e desinteressados pelo poder público. Contudo, o slogan de solucionar os problemas da gestão 

educacional, pois “o que nós sabemos fazer é gestão” (idem.,2015c), é típico da educação como 

prática de domesticação, diz Freire (1997). Desse modo, para garantir a gestão para resultados, 

o Programa Escola Viva obedece a seguinte hierarquia: 

 

Figura 2 Gestão educacional do Programa Escola Viva 
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 Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados das Diretrizes Operacionais da SEDU (2018) 

 

O caráter executor dos gestores públicos, como demonstrado na pirâmide, representa a 

relação de subordinação do público frente ao público. Os intelectuais orgânicos pensam e o 

espaço público executa. O governo dá lugar aos fins da educação pública por uma gestão 

tecnicista e gerencialista. Nesta perspectiva de educação, “O conhecimento é a expressão 

racional e neutra daquilo que o objeto representa” (DALAROSA, 2008, p. 345) como advoga 

a concepção científico-racional fundamentada na epistemologia positiva. Os oito módulos 

pensados e elaborados pelo instituto apresentam instruções para superar os problemas na gestão:  

 

Quadro 5 Cadernos instrucionais do modelo pedagógico e de gestão 

Introdução às bases teóricas e 

metodológicas do modelo escola da 

Escolha 

Aborda os fundamentos teóricos da criação do modelo de escola e 

centralidade do modelo: o estudante e o seu projeto de vida. 

Modelo Pedagógico - Princípios 

Educativos 

Apresenta as bases do modelo encontram-se nos princípios: 

Protagonismo, os Pilares da Educação, Pedagogia da Presença, 

Educação Interdimensional. 

Modelo Pedagógico - Conceitos Aborda os conceitos que sustentam o modelo pedagógico: sociedade, 

escola e currículo, educação, infância e juventude 

Modelo Pedagógico – Metodologias de 

êxito da parte diversificada do 

currículo (Componentes curriculares 

ensino médio) 

As Metodologias de Êxito funcionam no currículo, por meio de 

procedimentos teórico-metodológicos que exercem o papel de 

articuladores entre o mundo acadêmico, as práticas sociais e a 

realização dos Projetos de Vida dos estudantes 

Modelo Pedagógico – Metodologias de 

êxito da parte diversificada do 

currículo  (Práticas Educativas). 

Apresenta uma metodologia de forma inovadora de conceber a 

educação e de transformar a escola, por meio da prática do 

acolhimento dos estudantes, acolhimento diário, acolhimento da 

equipe escolar  e acolhimento dos pais ou responsáveis. 

Modelo Pedagógico – Ambientes de 

Aprendizagem 

Aborda as implicações dos espaços de convivência como ethos no 

contexto escolar. 

Modelo Pedagógico – Instrumentos e 

Rotinas 

Apresenta instrumentos e rotina do modelo pedagógico seus conceitos 

e operação: Avaliação, Organização e Conselho de Classe, prática da 

Coordenação Pedagógica e Guia de Aprendizagem. 
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SEDU 

Supervisiona a execução dos planos, dos projetos e das 
ações desenvolvidos nas Escolas Estaduais de Ensino 

Médio em Turno Único .

Setor Gerencial Especifico da Educação de Turno Integral 

SRE 

Responsável pela operacionalização das rotinas de
acompanhamento e monitorização das ações e resultados
das unidades escolares.

Superintendente, Supervisor Pedagógico e Supervisor 
Administrativo

UNIDADE ESCOLAR

Articular, coordenar e supervisionar as atividades pedagógicas, 
administrativas e financeiras
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Tecnologia de Gestão Educacional 

Princípios e Conceitos, Planejamento e 

Operacionalização. 

Aborda as bases do modelo de gestão educacional com seus 

Princípios e Conceitos (Ciclo Virtuoso, Educação pelo Trabalho; 

Descentralização, Delegação Planejada; Ciclo de Melhoria Contínua, 

Níveis de Resultados e orientações sobre o Planejamento e 

Operacionalização (Plano de Ação, Programa de Ação, Registros e 

Relatórios). 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos cadernos referenciais do ICE (2015a,b,c,d,e,f,g,h) 

 

Verifica-se que o conteúdo teórico-metodológico dos cadernos apresentam um modelo 

replicável de gestão educacional, em que o poder público em parceria com o privado, o ICE, 

estabelece e define regras claras de funcionamento, por meio de um modelo teórico-

metodológico estreito e limitador de autoria e autonomia da escola. Os cadernos se apresentam 

como guias gerenciais, que se alicerçam na TGE “para gerar o movimento e respectivo trabalho 

que transformará o que ele traz enquanto “intenção”, efetiva e concretamente em ‘ação’” 

(2015h, p.6). Aponta como condição indispensável ao funcionamento fluído dessa engrenagem, 

a adoção de atitudes de “comprometimento, flexibilidade, abertura para o novo, respeito, 

delegação, autodesenvolvimento, mediação, dentre tantas outras” (ibidem., p. 7).  

Em vista disso, depreende-se que o caráter paradigmático da TGE se apoia, sobretudo, 

na desconstrução de conceitos, atitudes, posturas e o entendimento dos seus postulados para 

praticá-los numa “nova” escola pública. Ao gestor escolar requer a maximização de resultados, 

por meio de ferramentas gerenciais, devidamente “customizadas ao ambiente escolar” (ibidem., 

p. 10), cuja máxima da atividade-fim se configura no projeto de vida dos estudantes. Tais 

postulados são consolidados por meio do Plano de Ação da escola constituído pelas premissas 

protagonismo, formação, continuada, excelência em gestão e replicabilidade. Para cada 

premissa há uma sequência de requisitos como prioridades, indicadores, metas e estratégias 

definidas e aprovadas no coletivo. 

 

 

3.3 A IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE GESTÃO EDUCACIONAL E AS 

FERRAMENTAS GERENCIAIS DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS 

 

A implantação da TGE se desdobra em duas etapas: a primeira é o estudo dos princípios 

e conceitos; a segunda etapa é a elaboração do modelo de planejamento e de operacionalização 

dos planos, programas, relatórios e projetos que norteiam e disciplinam a produção de 

resultados. Os princípios adotados  são: 

• o ciclo virtuoso, trata-se de um sistema de satisfação, confiança e parceria 
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existentes entre gestão pública, escola, estudante, investidores sociais e 

comunidade local que atuam promovendo a replicabilidade do modelo e a 

manutenção da perpetuidade de um sistema público de ensino de “qualidade”.  

• A comunicação é o foco do gestor para garantir a sinergia da equipe. É a própria 

fala em movimento entre os interlocutores, de preferência, daquilo que é 

necessário e que se espera; do contrário, “é somente “falação”. Se a direção 

perder o foco, “põe em risco a sinergia da equipe” (ICE, 2015, p.13). 

• A Educação pelo Trabalho destaca-se como a veia principal para qual 

convergem as estratégias. A visão pedagógica é que na educação para o trabalho, 

o estudante aprende para trabalhar; na educação no trabalho, se auto-educa; por 

fim, na educação pelo trabalho, ele trabalha para aprender. Este último princípio 

assegura a sobrevivencia, expansão e sustentabilidade, pois mobiliza a escola 

para o futuro. 

 

Abstrai-se que tais princípios estão calcados no caráter humanista de gestão em executar 

a educação pelo trabalho. Esta é a diretriz do paradigma do capital humano (FRIGOTTO, 2006; 

CAETANO, 2013) incorporado no contexto educacional “como uma arte de integrar 

tecnologias específicas e educar pessoas pelo trabalho” (2015h, p.7). Isto significa tomar a 

educação dos jovens e adolescentes como a veículo principal para produzir, por meio de 

processos pedagógicos, o protagonismo (empreendedor do seu projeto de vida) e a 

empregabilidade como assevera Saviani (2003) e o novo trabalhismo (MÉSZÀROS, 2009). Os 

conceitos que sustentam a TGE se encontram na(o):  

• Descentralização, a distribuição de responsabilidades e decisões de um trabalho 

entre os envolvidos. No entanto, “a competência profissional é condição sine 

qua non ao processo de descentralização coerente com seus propósitos” (ICE, 

2015, p. 15).  

• A delegação planejada é a prática da liderança pautada nas capacidades 

cognitiva e emocional do outro. Espera-se impressões concretas de uma gestão 

exitosa: aprofundamento do senso de eficácia, intensificação dos sentimentos de 

pertencimento e lealdade a escola, construção conjunto dos indicadores de 

desempenho, geração de sentimentos de autoestima e orgulho coletivos, 

entendimento das expectativas referentes ao desempenho e surgimento do 

espírito de equipe (ICE, 2015h).  

• O Ciclo PDCA é um conceito e um instrumento destinado a apoiar o processo 
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de melhoria contínua, por meio das fases: Planejar (Plan), Executar (Do), 

Avaliar (Check) e Ajustar (Act). E reconhecida como uma poderosa ferramenta 

a ser utilizada desde uma aula, uma eletiva, um projeto até um período letivo. O 

ciclo PDCA é oferecido aos gestores (diretor e equipe escolar) como uma 

“ferramenta gerencial” (Ibidem p.7) capaz de agir sobre osresultados medidos 

(indicadores consequentes), mas sobre os processos (indicadores antecedentes), 

assegurando uma a previsibilidade com alto grau de acerto do resultado esperado 

(ibidem, p. 8). 

 

Figura 3 Ciclo de melhoria contínua 

                                                                 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do ICE (2015h, p.17) 

 

Percebe-se que as concepções de descentralização e de delegação planejada centralizam 

a pessoa do gestor (diretor) como decisiva. Consistem em manter o controle reforçando e 

diligenciando valores, atitudes e comportamentos atrelado à visão do modelo de escola e 

resultados eficazes. Atente-se que cabe ao que gestor ser um influenciador da equipe e 

determinar a direção da atmosfera emocional e intelectual de sua equipe. Como explicitado no 

capítulo 3, a administração ou gestão da escola está condicionada ao período histórico permeado 

de contradições e forças de natureza política, econômica, social. A realização concreta dos seus 

fins e procedimentos ocorrem ao mesmo tempo em que essas forças são determinadas.  
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A respeito do que se discutiu nos pressupostos epistemológicos da gestão, Libâneo 

(2013) enfatiza que a gestão é a tomada de decisão na organização e coordenação das ações da 

escola, da melhor maneira possível. A questão é onde a gestão está centrada, no indivíduo ou 

no coletivo, na direção individualizada ou coletiva e participativa. Um modelo de gestão com 

mecanismos de controle se cunha numa participação compartilhada de atribuições de funções 

responsabilidades, destoa do sentido político da participação como mecanismo da gestão 

democrática. 

As informações51 obtidas, durante este período, são classificadas por níveis de 

resultados denominado o ciclo de vida da escola (ICE, 2015h). O primeiro ano é da 

sobrevivência. O nome por si remete a um período de intensas dificuldades.O gestor e a equipe 

escolar  lida com muitas incertezas, erros, acertos e descobertas que levam a todos a aprenderem 

sobre o modelo de gestão. No segundo ano, é o crescimento. Espera-se que haja o entendimento 

dos princípios do modelo, domínio das metodologias aplicadas em suas rotinas, formas de 

organização, de comunicação, dentre outras exigencias. Além disso, “a equipe deve estar em 

buca cada vez mais do autodesenvolvimento e do aperfeiçoamento pessoal e profissional. Por 

fim, o terceiro ano é o da sustentabilidade. A expectativa é que a escola seja um centro difusor 

de boas práticas e que seja capaz de tornar-se uma Escola Tutora (apoiando e orientando a 

formação de novos gestores em novas comunidades). 

Ela se torna sustentável porque criou as condições, pelos resultados que exibe, de se 

manter operando no sistema e demonstra para a sociedade, para o gestor público e 

investidores sociais a quem ela responde, o que se espera dela enquanto instituição 

pública de educação, ou seja, ela gera valor ao sistema, provando que não é apenas 

alimentada/mantida pelo sistema público que a financia, mas ela também alimenta 

esse mesmo sistema público porque oferece à sociedade que a financia (pelo 

pagamento dos seus tributos) os resultados que lhes são devidos (ICE, 2015h, p. 18). 

 

Os conceitos sobrevivência, crescimento e sustentabilidade faz parte de uma corrente 

atual do planejamento estratégico empresarial que incorporados à educação imprimem os 

mesmos fins: de darem retorno sobre o capital aplicado52. Dá-se relevância ao ciclo da 

sustentabilidade porque é o momento, no caso, da escola “retribui sob forma de resultados 

àqueles que a mantém, por meio de recursos advindos dos tributos” (ICE, 2015h, p.18). É a 

superestrutura no uso de forças utilizando-se de práticas coercitivas - é um dever que todos 

apresentem resultados sustentáveis, já que o estado e o setor empresarial investiram de forma 

 
51 Tais informações são abstraídas dos indicadores de gestão definidos no caderno Modelo Pedagógico 

Instrumentos e Rotina (ICE, 2015g) 
52 https://cebds.org/sustentabilidade-empresarial 
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diferenciada com treinamentos, capacitação e benesses, distintas à educação regular. É o 

consentimento de forças assegurando a hegemonia do capital. 

A segunda etapa de implantação da TGE consiste no modelo de planejamento e de 

operacionalização. Segundo o ICE, (ibidem., p.22) é “fase de planejamento em que A TGE 

utiliza alguns importantes instrumentos de gestão, traduzindo estratégia em operação, ou 

melhor dizendo, sonho em ação” (p.22). Nas Diretrizes Operacionais e Pedagógicas do 

Programa Escola Viva (2018)53 elaborado pela SEDU, apresentam os instrumentos que 

materializam o modelo de gestão TGE, que operam entre si e a favor dos resultados esperados.  

 

Quadro 6 - Instrumentos de gestão do Programa Escola Viva 

Plano de Ação Documento estratégico de gestão escolar elaborado coletivamente, a partir do Plano de 

Ação da SEDU-Central, coordenado pelo Diretor Escolar,contendo o diagnóstico, as 

metas a serem alcançadas, os indicadores de resultados e de processo, as estratégias e as 

ações a serem empregadas.  

Programa de Ação Documento operacional individual  a ser elaborado pelos membros da equipe escolar, a 

partir do Plano de Ação da escola, contendo os resultados de aprendizagem a serem 

atingidos pelos estudantes, a partir das ações definidas no Plano de Ação Escolar. 

Guia de 

Aprendizagem 

Documentos elaborados trimestralmente pelos professores, para os estudantes, contendo 

informações acerca dos componentes curriculares, objetivos e atividades didáticas, 

fontes de consulta  e demais orientações pedagógicas que se fizerem necessárias. 

Ciclo de melhoria 

Continua – Ciclo 

PDCA 

E um documento destinado a apoiar o processo de melhoria continua, que pode ser 

aplicado tanto em processo administrativo quanto em pedagógicos, considerando as 

seguintes fases: planejar (Plan), executar (Do), avaliar (Check) e ajustar (Act). E uma 

ferramenta destinada para o acompanhamento e a detecção dos ajustes necessários ao 

final de um processo (aula, disciplina eletiva, recuperação, etc) ou até mesmo de um 

período letivo, na qual a equipe é orientada a realizar uma avaliação com essa ferramenta, 

pois a cultura da melhoria contínua contribui para o alcance de níveis crescentes de 

eficiencia escolar.  

Agenda Trimestral Documento de gestão escolar, de elaboraçãocoletiva entre o nível central e a escola, com 

indicação das datas de execução das ações apontadas nas estratégias do Plano de Ação 

da escola e nos Programas de Ação da equipe escolar 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados das Diretrizes Operacionais da SEDU (2018) 

 

Estes instrumentos são classificados por níveis de atuação. O Plano de Ação concentra-

se no nível estratégico, pois defini diretrizes e é basilar para a construção dos Programas de 

Ação individuais. O Programa de Ação centraliza o foco na operacionalização dos meios e 

processos, que deverão estar alinhados com as diretrizes do Plano de Ação.  

O Plano de Ação da Escola perpassa por fases. A primeira é o Estudo e Mobilização da 

Equipe Escolar, liderada pelo gestor da escola que “dá o tom do trabalho que está por vir” 

 
53 Tais diretrizes visam orientar acerca dos papeis e responsabilidades da SEDU, do SRE e da Equipe Gestora dos 

CEEFM em Tempo Integral. No que tange a SEDU, ao Superintendente Regional e aos Supervisores Pedagógico 

e Administrativo foram delineadas funções e atribuições. Ao supervisor escolar do SRE e a Equipe Gestora das 

unidades escolares foram elaboradas funções, atribuições e rotinas de trabalho, a serem cumpridas. 
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(ibidem, p. 23). De posse do plano de ação da Secretaria de Educação, que norteará a elaboração 

das estratégias e  seus desdobramentos, cabe ao gestor: estudar com a equipe da escola; os 

fundamentos da Escola da Escolha; reproduzir a sequencia de motivos pela criação do modelo 

de escola; utilizar os cadernos de referencia dos modelos pedagógicos e de gestão para realizar 

a formação. Cabe ao gestor assegurar o pleno entendimento do modelo a ser implementado. No 

segundo momento,  pressupõe vários momentos de discussão para compreender e elaborar o 

plano de ação da escola que deve harmonizar os desafios de compatibilizar as estratégias de 

longo prazo com as ações de curto prazo de uma escola. 

A segunda fase “Entendendo a mecânica do plano de ação da escola” propõe reduzir o 

hiato entre o “ser” e o “dever ser”. Significa projetar o futuro, a partir da situação presente. 

“Essa reunião de esforços desperta uma atitude de corresponsabilidade pelas metas a serem 

traçadas e pactuadas” (ibidem., p. 24). O Plano de Ação da escola pesquisada, encontra-se em 

anexo.  

O instrumento de nível operacional concentra-se o Programa de Ação que a princípio 

individual, que por sua vez, confluem com os programas dos demais gestores. Esse processo 

segue uma sequencia de operações. Primeiro, o professor elabora o seu programa de ação e 

discute-o com seu Professor Coordenador de Area (PCA) as questões de postura, formação 

continuada e pactuação das metas individuais do professor. O PCA constrói o seu programa, a 

partir das demandas e indicações apontadas e pactuadas com os professores da sua área de 

conhecimento e em diálogo com o Pedagogo, que elaborará o seu programa alinhado as 

perspectivas futuras do seu trabalho na escola com as demandas e apontamentos dos PCAs. Na 

sequência, o Coordenador Pedagógico (CP) estabelecerá diálogo com o Pedagogo, seguindo as 

mesmas diretrizes e elaborará o seu programa de ação. Por fim, o Gestor elabora o seu programa 

de ação, a luz do programa de ação do CP, de forma que expresse “a articulação entre o fazer 

pedagógico da escola com as suas metas e com as estratégias da Secretaria de Educação” (ICE, 

2015h, p.34). 

Enquanto o plano de ação constitui-se como uma ferramenta gerencial específica da 

gestão que integra os processos administrativos e pedagógicos da gestão educacional, o 

programa de ação é uma ferramenta de diálogo entre gestores e professores “bases para o 

surgimento de uma relação amparada no respeito e confiança” (Ibidem., p.34). Quanto ao  

trabalho dos profissionais de Apoio da Escola, como secretária, merendeiras, vigia, limpeza, 

agente de pátio, não precisam elaborar Programas de Ação. Essas funções precisam da 

estruturação de rotinas, esclarece o ICE (2015h). 

 



117 

 

 

Figura 4  Sequência de planejamento para elaboração dos programas de ação 

 

 

 

O Plano de ação e o Programa de Ação, instrumentos sistematizados e coordenados por 

meio da TGE,  são mensurados continuamente, por meio dos processos e atividades articulados 

ao projeto educativo, a fim de criar e formatar um histórico de dados analítico-pedagógico. 

Estes dados são analisados e transformados em informações secundárias para a tomada de 

decisões, “[...] gestores podem pilotar/administrar com mais clareza e segurança as organizações. Se 

você não pode medir, você não pode gerenciar”,  diz o professor americano Peter Drucker (2015h, p. 

42). As inovações tecnológicas no modelo de gestão se aproximam ao tecnicismo pedagógico 

posto em debate, no contexto das lutas pela autonomia das escolas de organizar o seu trabalho 

pedagógico. As TGEs podem ser consideradas como um dispositivo disciplinado a programar 

a eficiência e a eficácia da gestão.  

Assim, um sistema complexo, não linear, imprevisível, dinâmico, permeado por 

contradições é superado pela contínuo medir e ajustar resultados. No caderno Instrumentos de 

rotina da gestão apresenta uma gestão em que as dimensões do trabalho escolar devem ser 

avaliadas, utilizando-se de “mecanismos da gestão democrática”. Na relação estudante-
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professor objetiva identificar lacunas e dificuldades a serem superadas, por meio de uma ação 

mediadora, emancipatória, dialógica, integradora e participativa. A comunicação é o veículo 

que norteia e reorienta o processo de ensino e aprendizagem, na medida que o exercício da 

corresponsabilidade se faça presente no desenvolvimento da aprendizagem. 

Lima (2014) denomina que essa concepção de gestão de Estrutura e Procedimentos 

Democráticos, mantém em boa medida estrutura democrática. No entanto, a democratização, 

por meio da tomada de decisões na escola é aniquilada pelo formalismo e procedimentalíssimo 

exagerado (regras, métodos, rituais) e pelo controle de qualidade. Evidencia-se, como 

exemplo, os conceitos sóciocríticos da avaliação (diagnóstica, somativa, formativa e 

processual), (ICE, 2015g, p.10), todavia, carregam no seu processo, assim como nos demais 

(de aprendizagem, recuperação e nivelamento) sua articulação com a TGE: a gestão, por meio 

dos  processos de monitoramento da ação (ciclo PDCA e o trabalho com indicadores, por 

exemplo) iluminará a prática pedagógica na expectativa de que os estudantes alcancem a 

excelência acadêmica (Ibid.,p.9). 

Tal afirmação, contrapõe os princípios da democracia visto que a participação e 

autonomia em definir e coordenar o trabalho pedagógico da escola estão previamente 

planejados e definidos por manuais e prescrições que “iluminam a gestão da escola. A 

democracia “só se efetiva por ato e relações que se dão no nível da realidade concreta” (PARO, 

2016, p.18). Isto quer dizer que sua construção se  faz , a partir das necessidades, desafios e 

potencialidade de uma realidade social e política. Nesse sentido, autonomia é uma conquista 

permanente que  internaliza nos sujeitos que fazem a escola, à medida que as decisões tomadas 

consolidem em ações comprometidas e engajadas em seu todo social e polítco. O próximo 

capítulo pretendemos analisar o modelo de gestão do Programa Escola Viva. 
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4. A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NA GESTÃO EDUCACIONAL E O 

PROGRAMA ESCOLA VIVA 

 

Este capítulo apresenta os resultados da análise documental dos convênios, por meio 

dos Termos de Cooperação para compreender a relação estabelecida entre chamado Terceiro 

Setor (ICE), ESA e o estado do Espírito Santo (SEDU), entre os anos de 2015 a 2018. Para 

complementar as análises das implicações da parceria na gestão da educação, no estado do 

Espírito Santo, foram utilizadas fontes primárias oferecidas pela equipe pedagógica da escola 

pesquisada, referente às ações educativas do modelo de gestão da escola, expresso no Plano de 

Ação.  

A análise do conteúdo atinente a implantação do Programa Escola Viva foi analisada 

por meio das publicações disponibilizados em seus respectivos sites (ESA e SEDU), em jornais, 

reportagens e nas legislações produzidas pelo governo do ES.  

  

4.1 IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO ESCOLAR DE REFERÊNCIA 

EMPRESARIAL 

 

A gestão da educação no estado do ES, no período de 2015 – 2018, no governo Paulo 

Cesar Hartung Gomes, comumente chamado Paulo Hartung, foi marcada pela implantação de 

Educação em Tempo Integral. Um projeto piloto foi implantado no ano de 2015, na rede pública 

estadual de ensino no estado do ES, com o fito de ser o paradigma para a criação e 

implementação de uma rede de escolas de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único – 

Programa Escola Viva. 

O Programa Escola Viva foi criado pela Lei Complementar nº 799, de 12 de junho de 

201554 e alterado pela LC nº 818, de 17 de dezembro 2015. O desenvolvimento do modelo 

pedagógico e de gestão, expresso nas referidas legislações foi assegurado, por meio do Termo 

de Cooperação Técnica55 nº 012/2015, assinado entre as partes em 15 de junho de 2015. Este 

documento jurídico-político celebra a parceria público privada entre Estado/SEDU e o ESA, no 

período de 2015 a 2018, correspondente a uma vigência de 36 (trinta e seis) meses, podendo 

 
54 Cria o Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, denominado “Escola Viva”, no âmbito 

do Estado, e dá outras providências (ESPÍRITO SANTO, 2015. Acesso em 02 de mar. de 2016). Verifica-se a 

descrição analítica desta lei, considerando os artigos pontuais para este trabalho, a partir da página 113. 
55 É um instrumento jurídico-político regulamentado pela Lei nº 8.666/93, que normatiza o art. 37, inciso   XXI, 

da Constituição Federal e institui princípios deliberativos para contratos da Administração Pública e licitações. 
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ser prorrogada. No que compete às obrigações, cabe ao parceiro ESA buscar empresas 

apoiadoras que garantam técnica e financeiramente a implementação do Programa na rede de 

ensino pública do estado do ES. O documento menciona que a cooperação técnica não 

importará em transferência de recursos financeiros do estado/SEDU aos parceiros privados. No 

entanto, cabe ao estado manter suas obrigações, consoante as estruturas de funcionamento das 

escolas. 

O segundo documento, o Termo de Cooperação nº 001 de outubro de 2015, consolida o 

arranjo empresarial entre Instituto FUCAPE de Tecnologias Sociais (IFTS), Instituto Sonho 

Grande (ISG), Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e Instituto Natura (IN). 

Tais instituições, autodeclaradas sem fins econômicos, aceitam mutuamente o compromisso de 

contribuírem de modo permanente e efetivo a causa de um Ensino Médio de qualidade, público 

e gratuito “com gestão de qualidade e eficiência, sujeitas a aferição de resultados, mediante 

critérios objetivos, previamente definidos e de conhecimento público”56. Quando o foco é quase 

que exclusivamente nos dados ou nos resultados quantitativos de pesquisa, segundo Anderson 

(2017) tais políticas resultam em mascarar os problemas em si e transferi-los para os professores 

e para a escola. “Em muitos casos, o uso excessivo de dados não ajuda a atividade dos 

professores e diretores. Ao contrário, os profissionais se sentem desvalorizados pela escola” 

(Ibidem. 2017, p. 594). 

A Cláusula Terceira atribui aos parceiros ESA e o IFTS a responsabilidade em promover 

a mobilização de pessoas e empresas do setor privado, a fim de assegurar os recursos financeiros 

demandados pelo ICE como custear as atividades do processo de concepção, planejamento, 

implantação, gestão e avaliação das atividades desenvolvidas e assegurar a disponibilidade de 

equipe qualificada para receber a transferência de tecnologias educacional, organizacional e de 

gestão. O então presidente do ESA e o diretor-presidente do IFTS é a mesma pessoa; logo a 

direção das ações de planejar, executar e avaliar o processo de implementação demandará 

esforços e interesses pelo retorno de tais investimentos. 

Ao partícipe ISG, coube prover recursos para as atividades de revisão curricular do 

ensino médio do ES por meio de consultoria específica; acompanhar e avaliar as atividades em 

implantação ou implantadas, por meio de relatórios ou visitas as escolas; participar do Conselho 

de Governança do Programa composto pelos convenentes (Cláusula Terceira). Em 2015, o 

Instituto Unibanco anunciava uma pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas, em 27  

 
56  Termo de Cooperação nº 001/2015 celebra entre si o movimento empresarial do Espírito Santo, o instituto 

FUCAPE de Tecnologias Sociais (IFTS), o Instituto Sonho Grande e o Instituto de Corresponsabilidade pela 

Educação (ICE). 



121 

 

 

estados brasileiros, que indicava que as políticas curriculares do ensino médio devem “permitir 

que os jovens escolham, a partir de um leque de opções, o percurso que mais se adeque às suas 

características pessoais, vocações e projetos de vida”(UNIBANCO 2015). No capítulo 3, 

apresentamos a atuação do ISG e o Instituto Natura no Programa.  

Ao partícipe ICE coube assegurar a transferência de tecnologia educacional, 

organizacional e de gestão a serem desenvolvidas nas escolas; participar em sistema de cogestão 

e corresponsabilidade do processo de concepção, planejamento, implantação, gestão avaliação 

das atividades desenvolvidas e apresentar instrumentos de acompanhamento das atividades em 

implantação ou implantadas, a fim de avaliar a sua compleição e fazer recomendações para 

ações corretivas sempre que necessárias. O ICE, junto com o Instituto Natura, está à frente da 

implantação de políticas de educação integral com foco na formação profissional entre as 

Secretarias e as organizações da sociedade civil, diz Caetano (2017). A vigência do contrato 

está prevista por 05 (cinco) anos a contar do 21/10/2015, data que assinaram o termo, até 

21/10/2020, podendo ser prorrogado.  

Desse modo, cabe ao Estado/SEDU o custeio da escola e ao ESA o aperfeiçoamento 

técnico dos princípios e diretrizes do modelo de escola, por meio de ferramentas de gestão e 

mecanismos de controle e de avaliação, e ao ICE a gestão dos centros Escola Viva. No 

entendimento de Adrião; Garcia (2014) o desenho do projeto defendido pelo ICE apresenta 

proximidade com as perspectivas das school charters, modelo em expansão nos Estados 

Unidos. Adrião (2013, p.13) explica que as escolas charters “recebem fundos públicos e operam 

com diferentes graus de autonomia em relação aos distritos escolares locais, conforme 

legislação vigente em cada Estado ou localidade”. Ainda explica que tais escolas tanto 

correspondem “a escolas constituídas por pessoa jurídica de natureza privada, quanto decorrem 

da transferência da gestão da escola pública para organizações privadas. Em todos os casos, o 

subsídio é público e a gestão é privada” (ibidem.). Freitas (2012) revela que pesquisas 

americanas confirmaram que esta estratégia de privatização, nas escolas charters, “não geraram 

uma escola de maior qualidade do que as escolas públicas regulares. Estes dados são ignorados 

por governos e empresários da educação; pois os seus objetivos concentram-se no exército de 

trabalhadores/competitivos para o mercado de trabalho. Em relação, a oficialização das 

parcerias, o governador Paulo Hartung, afirma que: 

as parcerias são fundamentais para promover a revolução que estamos 

buscando. Os desafios que o país vivencia estão na necessidade de avançar na 

inclusão dos jovens em políticas públicas sólidas para possibilitar o acesso ao 
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conhecimento. Devemos arregimentar boas companhias e boas parcerias para 

enfrentar as tarefas desafiadoras (ESA, 2017)57.  

 

O presidente do ESA e fundador do IFTS, Aridelmo Teixeira, declara que o interesse 

por essa parceria iniciou no ano de 2014, quando o ESA apresentou ao ICE os seus objetivos 

em promover junto ao governo do estado, uma educação alinhada às demandas de formação de 

competências e valores de mercado. Ressalta que anunciou em mídia um vídeo sobre como a 

crença (expressão do autor) no modelo se materializou: 

Fomos a Pernambuco conhecer o exitoso projeto do Instituto de 

Corresponsabilidade da Educação, fundado pelo empresário Marcos 

Magalhães. De lá tivemos a convicção de que havíamos identificado uma 

metodologia capaz de impulsionar a educação pública capixaba aos patamares 

de que a sociedade capixaba merece. Essa crença também foi prontamente 

contagiada por um grupo de empresários que financiaram o projeto (ESA, 

2017, p. 3). 
 

 

Não por acaso, escola em tempo integral foi uma das principais propostas de campanha 

eleitoral para educação, no final de 2014, do então governador, Paulo Hartung. Após reeleito, 

a sociedade tomou conhecimento que a escola de tempo integral se tratava de uma parceria 

público-privada, coordenado pelo ESA. Tal projeto veio para o estado do Espírito Santo por 

meio do ESA, esclarece Luiz Wagner Chieppe - Vice-presidente Institucional Grupo Águia 

Branca, que enfatiza que “Educação é assunto tão importante que sua preocupação vai além do 

que acontece entre as paredes de uma instituição de ensino e chega à comunidade escolar” 

(ESA, 2016).  

O projeto educacional do ESA desdobra-se em projetos de educação e de inclusão social 

desenvolvidos dentro dos comitês temáticos “Coordenadores de Pais”, “Dream Sheaper”, 

“PAES” (Pacto pela Aprendizagem), “Escola de Tempo Integral Profissionalizante”, “Ensina 

Brasil”, “Mapa da Educação Profissional” e “Ressocializar”. Estes projetos são idealizados e 

executados com parcerias e pelo trabalho compartilhado (ESA, 2017). O quadro 7 apresenta as 

empresas mobilizadas pelo ESA e o IFTS, consoante ao previsto nas atribuições, Cláusula 

Terceira, do Termo de Cooperação nº 0001/2015.  

 

Quadro 7 Empresas parceiras do programa escola viva no ES  

 

 

 

 

 

 
57 (ESA, 2017, p. 3. Acesso em 23 de mar. de 2018). 
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EMPRESAS MANTENEDORAS 

Sicoob - Banco Cooperativo do 

Brasil 

O Sicoob está muito satisfeito em poder apoiar o Programa Escola em Tempo 

Integral em parceria com outras empresas, pois acredita que somente com a 

cooperação das entidades organizadas temos condições de enfrentar esse 

nobre desafio que é elevar a educação dos jovens capixabas Bento Venturim, 

presidente. 

Instituto Natura Estamos felizes em apoiar o Espírito Santo na elaboração do plano que busca 

a universalização das escolas em tempo integral no Estado, como também, o 

Pacto pela Aprendizagem (Paes) que pretende fomentar o regime de 

colaboração entre o Estado e as redes municipais de ensino, garantido a 

implementação de políticas de educação de qualidade, David Saad, diretor-

presidente. 

Samarco O diferencial do projeto é que ele vai além ao propor o desenvolvimento do 

estudante a partir das suas vocações, contribuindo realmente para a formação 

de um cidadão. Para a Samarco é um grande orgulho ser uma das 

mantenedoras do Escola em Tempo Integral, Roberto Carvalho diretor-

presidente. 

Instituto Sonho Grande A parceria com o ESA foi fundamental para a implantação do plano e hoje 

serve como inspiração para tentar estabelecer, em outros estados, uma 

parceria com empresários locais nos mesmos moldes, Sandro Castro, diretor 

de Projetos. 

Vale O Programa Escola em Tempo Integral dialoga perfeitamente com o 

compromisso da Vale em deixar um legado para as comunidades onde está 

presente, Fabio Brasileiro, diretor. 

Chocolates Garoto Apoiar o programa Escola Viva é uma forma de despertar nos jovens o 

espírito de construir uma carreira profissional e a Chocolates Garoto está 

empenhada em promover, Liberato Milo, diretor-geral. 

Holding do Grupo Águia 

Branca 

O modelo educacional trazido pelo ESA de uma escola que, além da 

preocupação com a formação acadêmica, foca no projeto de vida, nas escolhas 

e no protagonismo de seu aluno. E qualquer empresa deseja ter em seu time 

um profissional tão bem formado e qualificado, fruto desta escola 

verdadeiramente viva, Decio Luiz Chieppe, presidente. 

CEO de Aços Planos para a 

América do Sul/Arcelor Mittal 

Brasil 

A ArcelorMittal Tubarão apoia essa mudança de paradigma e entende que 

esse projeto contribui para fazer com que a escola deixe de ser vista 

meramente como uma “transmissora de conteúdos” para ser concebida como 

mediadora no desenvolvimento de competências para a vida dos estudantes, 

Benjamin Baptista Filho, presidente. 

FUCAPE Business School - 

Fundação Instituto Capixaba de 

Pesquisas em Contabilidade, 

Economia e Finanças 

Fucape apoia o Programa Educação em Tempo Integral como forma de 

contribuir para o desenvolvimento social do Espírito Santo, Prof. Dr. 

Valcemiro Nossa, membro fundador da Fucape. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com os dados do ESA (2017) 

 

Com essas bandeiras, o ESA divulga a promoção de ações para o desenvolvimento 

humano e sua contribuição para a corresponsabilidade do indivíduo na sociedade, redução do 

índice de evasão escolar e envolvimento dos parceiros. O ICE parte do princípio de que cada 

estudante deve ter um projeto de vida que consiste na elaboração de metas acadêmicas e no 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais (resiliência, resolução de problemas, 
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estímulo à curiosidade). Verifica-se que o projeto de vida é a condição propulsora para que o 

estudante tenha êxito na vida acadêmica e no mundo do trabalho. Para Peterle (2016, p. 143) 

 esses aspectos trazem implicitamente objetivos que estão distantes de 

proporcionar uma formação para a vida, mas sim demonstram aliciar os jovens 

para uma vida que atenda única e exclusivamente aos anseios do mercado 

produtivo. 

Os intelectuais58 do ESA, SEDU, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande e Instituto de 

Qualidade no Ensino estabeleceram parcerias com o ICE como uma via de promoção para uma 

educação acadêmica de qualidade, a preparação para a vida e a educação profissionalizante. Os 

patrocinadores do programa incluem: Arcelor Mittal, Fibria, Instituto Fucape, Chocolates 

Garoto, Grupo Águia Branca, Samarco S.A., Sicoob e Vale S.A. O Secretário de Estado da 

Educação, Haroldo Rocha, enaltece a iniciativa do movimento empresarial: 

O Espírito Santo em Ação é a âncora que nos ajuda a implementar a Escola 

Viva. Há todo um custo de transferência da metodologia do ICE (Instituto de 

Corresponsabilidade pela Educação) para a Sedu, que não nos custa nada. 

Quem arca com esse custo são as empresas capixabas, por meio do Espírito 

Santo em Ação. E isso é muito importante, pois é o setor empresarial 

cumprindo seu papel de sociedade e ajudando o Estado e a juventude a 

desenhar um futuro melhor (ESA, 2017, p. 4). 
 

 

Fica claro que o projeto da nova sociabilidade é difundir o conhecimento empresarial 

na gestão da educação e expandir a qualidade instrumental do ensino coincidentes às 

necessidades e exigências do capital. Nas palavras de Claudio Moura Castro59, 

Estima-se que, no Brasil, a iniciativa privada movimente, por ano, pelo menos 

4,7 bilhões de reais na área social. E mais da metade vai para a Educação. A 

fragilidade crônica da nossa Educação criou espaço para as iniciativas das 

empresas e de outras organizações não governamentais. E por boas razões, 

pois, já que o Estado é frágil nesse setor, não adianta lamentar passivamente 

a sua inação ou incompetência. É agir, com mais força e aprender a agir com 

mais eficácia. Assim, temos assistido a uma evolução nos estilos de 

participação empresarial no ensino, já que os empresários não encontraram 

modelos que ensinem o que fazer diante de uma educação pública catastrófica 

(CASTRO, 2009, p. 31). 
 

 
58 Os intelectuais - à luz da compreensão em Gramsci (1979), é aquele que se integra no conjunto das relações 

sociais e materiais entre a infraestrutura e superestrutura. O intelectual não é o de formação acadêmica específica, 

mas aquele capaz de compreender o lugar que ocupa, interferir sobre essas relações e provocar um “novo” bloco 

histórico de uma determinada formação social e atuar sobre elas.  O bloco histórico liga estrutura e superestrutura 

organicamente. “Essa organicidade é definida abstratamente por Gramsci como a necessidade de o movimento 

superestrutural do bloco histórico evoluir nos limites de desenvolvimento da estrutura, mas também, mais 

concretamente, como a obra dos grupos sociais encarregados de gerir as atividades superestruturais” (PORTELLI, 

1977, p. 47).  
59 Cláudio de Moura Castro é um economista brasileiro formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é 

mestre pela Universidade Yale e phD em Economia pela Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. Conhecido 

como um conservador e escreve sobre Educação no Brasil na revista VEJA. 



125 

 

 

O então Secretário da educação, Haroldo Rocha (ESA, 2018), alinhado ao de Castro 

(2009), a um só tempo, atribui à sociedade civil uma visão redentora para a educação pública e 

reitera a fragilidade do Estado em oferecer uma educação eficiente e de qualidade, subjugando 

a educação à lógica do capital, escamoteado por “um “novo” modelo de ensino. Esta visão 

redentora do mundo privado se explicita no depoimento do presidente do ICE, Marcos 

Magalhães (2008, p.82):  

Ou nós assumimos a corresponsabilidade por esse processo ou a conta vai 

ser paga muito duramente pela geração que está chegando aí. É o que eu 

chamo de fazer para influir. Isso é o mote que me parece ser a melhor 

forma. Não apenas fazermos reuniões e discussões. O que nós sabemos 

fazer como empresários é gestão, nós sabemos gerir processos, a gente faz 

isso todos os dias. No setor público, com as poucas exceções, de praxe, o 

planejamento é ruim, a execução é terrível, não se age em cima do valor 

medido para melhorar, não se tem plano de ação. 
 

Assim, os intelectuais associados à burguesia portam-se como porta-vozes de um 

consenso hegemônico e tentam imprimir na sociedade a sua importância e maior 

homogeneidade ao mundo da produção e alternativa para o ineficiente setor público. Nas 

palavras do Luiz Wagner Chieppe, esse novo modelo de escola e de gestão  parte do pressuposto 

que a educação é o único instrumento  capaz de construção de uma sociedade mais justa, 

inspirado nos ideais de Anísio Teixeira (1900/1971): “A Educação é, portanto, não somente a 

base da democracia, mas a própria justiça social" (ESA, 2017). O ESA ainda acrescenta que 

esta proposta de educação pública só se efetivará com o apoio da sociedade civil e dos 

empresários que visam “contribuir para uma formação de excelência para jovens, que no futuro 

sairão das escolas e faculdades mais capacitados para o mercado de trabalho e formação 

pessoal” (Ibid., 2017, p. 5). “afinal qualquer projeto de transformação social passa, 

obrigatoriamente, pela educação” (Ibid., 2017, p.5). Sabe-se que em uma sociedade de classes 

a justiça social só pode ser possível com a superação das contradições entre a estrutura e a 

superestrutura60; do contrário, a reprodução das desigualdades permanecerá. 

O próprio termo “Escola Viva” não é neutro, imprime uma mensagem. As escolas 

credenciadas no programa são “vivas”. E as demais, estão mortas? Sem infraestrutura? Sem 

profissionais qualificados e especializados? O jornalista Gouvêa (2015), em tom provocador, 

afirma: “eu quero ver é fazer a escola morta funcionar, tirar alunos e professores dos escombros 

 
60 Estrutura e a superestrutura - Para Gramsci, as superestruturas formam um conjunto complexo e inter-

relacionado, onde encontramos duas dimensões essenciais: a sociedade política e a sociedade civil. A primeira 

compreende o aparelho de Estado que corresponde à dominação direta ou de comando que se exprime no Estado 

ou no governo jurídico. A sociedade civil, que é a maior parte da superestrutura é concebida como “o conjunto dos 

organismos, vulgarmente ditos privados, que correspondem à função de hegemonia que o grupo dominante exerce 

em toda a sociedade. Na estrutura está uma determinada classe de produção econômica” (GRAMSCI 1979, p. 22). 
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da escola morta" 61. Programas de governo que alcançam uma fração minoritária de escolas, 

não representam mudanças e ou reformas necessárias, no processo de democratização da 

educação.  

As mudanças mais radicais e profundas são sempre, resultado de movimentos 

amplos, duradouros e complexos, que se desenvolvem em longos períodos e 

que vão, ao longo do tempo, produzindo e expressando as contradições na 

totalidade do corpo social (PEIXOTO, 2008, p.158). 

 

A educação enquanto base da democracia e da justiça social dependem de políticas 

efetivas em toda a rede de ensino. Em contrapartida, os projetos dos empresariados 

multiplicam-se em distintos estados brasileiros. O presidente do ICE, Marcos Magalhães, 

experimentou seu projeto piloto “Escola da Escolha” no Ginásio Pernambucano, tornando-se 

um paradigma para toda a rede pública como modelo de gestão de uma nova educação para 

Pernambuco (SILVA, 2015). 

A escolha do Ginásio Pernambucano para dar origem à nova educação de 

Pernambuco, não é uma escolha acidental. Essa instituição é símbolo de 

prestígio educacional, um celeiro de lideranças e considerada um padrão de 

escola de qualidade, tendo formado, inclusive o engenheiro e presidente da 

Philips para a América Latina, Marcos Magalhães (SILVA, 2015, p.74). 
 

Verifica-se que o arcabouço teórico da nova gestão de escolas públicas, em parceria 

público-privada, está ancorado na filosofia empresarial e fortemente delineado a promover 

mudança na atuação do gestor, fomentando um modelo de gestão por resultados. Apoiada no 

pensamento gramsciano (1979), é possível entender a declaração de intelectuais como Castro 

(2009), Chieppe (ESA, 2018) e Magalhães (2018). Eles se empenham em disseminar uma visão 

de mundo unitária e homogênea. Conscientes dos interesses da classe à qual estão vinculados, 

atuam pelo caráter superestrutural de sua função no bloco histórico e na produção econômica. 

Gramsci já nos ensinara que:  

Todo grupo social, ao nascer do terreno originário de uma função essencial no 

mundo da produção econômica, cria também, organicamente, uma ou mais 

camadas de intelectuais que conferem homogeneidade e consciência da 

própria função não apenas no campo econômico, como também no social e 

político: o empresário capitalista gera junto consigo o técnico da indústria, o 

cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo 

direito etc. (CADERNO DO CARCERE 12, 1975, apud SEMERARO, 2006, 

p. 134) 
 

 

Todas as classes sociais possuem seus intelectuais: uns como funcionários, outros como 

integrantes na categoria por compartilharem de uma determinada visão de mundo. Assim, não 

 
61(GOUVÊA, 2015, acesso em 19 jan. 2016). Tais desabafos e desconfortos com o codinome foram divulgados 

em matéria pelo jornal “Online ES Hoje”, em 17 de abril de 2015 às 20:44, pelo jornalista Gustavo Gouvêa. 
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é a origem social que determina o vínculo, mas sim o caráter orgânico de sua função na 

superestrutura. Estes intelectuais “orgânicos”, conectados com o mundo do trabalho e com as 

organizações políticas e culturais, ditam novas regras para dirigir a sociedade, sobretudo, na 

gestão da educação.  

Dias e Guedes (2010, p.10) explicam que as instituições sociais “operam livres de 

muitas leis e regulamentos a que está exposta a maioria das escolas públicas”. Assim, outros 

princípios ético-políticos e pedagógicos da escola pública podem ser reconfigurados e dar 

outros sentidos às práticas escolares como “contratar professores segundo critérios próprios, 

desenhar seus currículos e oferecer uma carga horária maior” (Idem, p.10) amparados em novas 

legislações e normativas. Em 2015, o ministro Luis Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

apresenta em seu julgamento que as Instituições Sociais ou Organizações Sociais (OS) não 

transgridem a CF, pois configuram como convênios e podem dispensar licitações,  muito 

embora devam “observar critérios objetivos e impessoais e de prestação de contas no processo 

de seleção” (ADRIÃO, 2017, p.21).  

O Programa em tela não fugiu dos princípios apresentados por Dias e Guedes (2010). A 

análise da LC nº 799/2015 com suas respectivas alterações pela LC nº 841/2015, revela a livre 

reconfiguração do projeto educativo distante dos princípios consignados da gestão democrática. 

Pela análise dos vinte (20) artigos da legislação verificamos alterações no âmbito curricular, 

pedagógico e administrativo e na infraestrutura física.  

 A experiência de ampliação da jornada escolar, no ano de 2015, foi implementada para 

um período de até 9h30min (nove horas e 30 minutos) de permanência na escola, sendo 

7h30min (sete horas e trinta minutos) em atividades pedagogicamente orientadas (Artigo 1º, 

inciso II) “os jovens serão protagonistas e as escolas contarão com salas temáticas, muita 

tecnologia, esporte, cultura, lazer, bem como refeições adequadas para ficarem num horário 

ampliado” (COMEÇAM, 2015). Além da infraestrutura física diferenciada, o Programa conta 

com recursos e equipamentos tecnológicos necessários à proficiência pedagógica, à eficiência 

da gestão, bem como à inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

O tempo ampliado destina-se a um currículo diversificado, flexível. O estudante cursa 

as disciplinas obrigatórias, previstas nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e 

Médio e na Matriz para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, além de eletivas 

oferecidas semestralmente. Estas são escolhidas pelo estudante de acordo com o seu interesse 

e aptidão nos campos da cidadania, ciências políticas e ética, cultura e artes, esporte e lazer, 

direitos humanos, educação ambiental, inclusão digital, saúde, investigação científica, 
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educação econômica, valorização da família e a violência contra ela praticada, discussão de 

gênero, drogas, etnia, orientação sexual, comunicação e uso de mídias de forma articulada, 

promovendo a formação do jovem autônomo, solidário e competente. Após três anos de 

implementação, o então secretário, Haroldo Rocha, afirma que  

Os resultados que estamos colhendo com o Programa Educação em Tempo 

Integral estão acima da expectativa. A escola de Ensino Médio e Fundamental 

na Escola Viva é radicalmente diferente da escola que todos conhecem, da 

escola de meio expediente, que é super-rígida e não se comunica, não valoriza 

os projetos de vida dos estudantes. Para implementar algo tão diferente, 

sabíamos que a princípio haveria uma reação negativa das pessoas, mas já 

estamos gerando bons resultados (ESA, 2018, p.4). 

 
 

O depoimento do gestor da política da educação capixaba descuida da dimensão ética 

de sua ação. Em primeiro lugar, percebe-se que as evidências dos resultados do Programa ainda 

são incipientes, consolidados em vivências empíricas. Em segundo lugar, a super-rigidez, a qual 

se refere, não parte da gestão da escola, mas da própria gestão gerencial sem diálogo e sem 

investimentos, consubstanciada no “Mais com Menos”: de um lado, mais responsabilização nos 

resultados e mais flexibilização dos trabalhadores; por outro, menos formação, menos 

capacitação e menos valorização do magistério. Em terceiro lugar, os objetivos que almejamos 

para os nossos estudantes são amplos, e sobretudo, que se desenvolvam de forma multilateral, 

frente a um contexto socioeconômico multifacetado e desigual. Por fim, compara a escola de 

turno parcial com a de turno único. Tal comparação caracteriza-se como uma violação ética, 

pois a própria natureza de tempo integral já seleciona os que podem e querem dedicar-se maior 

tempo na escola. As principais demandas das escolas de turno parcial não estão na rigidez 

normativa dos tempos e dos espaços, mas nas precárias condições de trabalho, limitações 

estruturais de ensino e na desvalorização do magistério, a que são expostos alunos e professores. 

Outra questão, apontada por Dias e Guedes (2010) é a alteração no regime de 

contratação e remuneração dos profissionais que atuam no Programa. A LC nº 799/2015 

determina que a extensão de carga horária especial, jornada de 40 horas semanais, ocorra em 

período diurno com dedicação exclusiva, totalmente cumpridas no interior das respectivas 

escolas. A carga horária de trabalho é caracterizada como multidisciplinar ou de gestão 

especializada. Além disso, foi acrescentado um valor significativo na remuneração: 

§ 1º A remuneração dos integrantes do Quadro do Magistério localizados nas 

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único será 

proporcional à carga horária trabalhada, acrescida de dedicação exclusiva, 

calculada à ordem de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da Classe 

e Referência em que estiver enquadrado o seu cargo na Tabela de Subsídios 

ou Vencimentos do Magistério Estadual, considerando a carga horária de 25 

(vinte cinco) horas semanais, em razão do exercício das atribuições 
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específicas dos cargos de professor MAPA/MAPB e Pedagogo MAPP 

(ESPIRITO SANTO, LC Nº 799 de 15 de junho de 2015, Art. 3º, § 1º; 2º ;3§). 
 

Além da remuneração, a seleção passa sob um regime diferenciado: no processo de 

seleção dos professores e coordenadores na Escola Viva, dá-se preferência aos servidores 

efetivos do magistério público estadual e na ausência à contratação temporária. A seleção 

obedece aos critérios próprios e a permanência dos servidores está condicionada à avaliação do 

seu desempenho, conforme regulamentação própria:  

Art. 12. A permanência dos servidores públicos lotados nas Escolas de Ensino 

Médio de Turno Único, inclusive dos integrantes do quadro do Magistério 

Público Estadual, estará condicionada ao cumprimento dos seguintes 

requisitos, garantida ampla defesa dos interessados: 

I - aprovação em avaliações de desempenho, periódicas e específicas, das 

atribuições desenvolvidas nas escolas; 

II - atendimento das condições estabelecidas no art. 3º desta Lei 

Complementar, aplicando-se, em caso de inobservância, apurada em processo 

administrativo, as sanções estabelecidas na legislação em vigor, sem prejuízo 

da prévia e imediata cessação da atuação na Escola (ESPIRITO SANTO, LC 

nº 799 de 15 de junho de 2015). 

 

 

O intuito do novo modelo de escola é planejar, executar e avaliar um conjunto de ações 

inovadoras em conteúdo, método e gestão, direcionadas à melhoria da oferta e da qualidade do 

ensino médio, na rede pública do Estado (Art 1º, LC nº 799/2015). Quanto aos estudantes, “ é 

a formação de um jovem íntegro, autônomo, solidário, independente e, acima de tudo, 

protagonista da sua vida", diz Magalhães (ICE, 2015, p. 20). Entre as ações previstas estão o 

uso de mídias (televisão, jornal, rádio e revista) de forma articulada e a ampliação do currículo 

escolar com atividades nos campos da cidadania, ética, cultura e artes, esporte e lazer, direitos 

humanos, educação ambiental, inclusão digital, saúde, investigação científica, educação 

econômica e comunicação. Freitas (2012, p.382) afirma que esse modelo de escola está na base 

da proposta política liberal: 

igualdade de oportunidades e não de resultados. Para ela, dadas as 

oportunidades, o que faz a diferença entre as pessoas é o esforço pessoal, o 

mérito de cada um. Nada é dito sobre a igualdade de condições no ponto de 

partida. No caso da escola, diferenças sociais são transmutadas em diferenças 

de desempenho e o que passa a ser discutido é se a escola teve equidade ou 

não, se conseguiu ou não corrigir as “distorções” de origem, e esta discussão 

tira de foco a questão da própria desigualdade social, base da construção da 

desigualdade de resultados. 
 

 

Ao lado do que diz Freitas, o projeto político pedagógico da escola passa a ser avaliado, 

por meio de critérios e indicadores de proficiência, o que contradiz a autonomia da escola em 

elaborá-lo, executá-lo e avaliá-lo, a partir dos limites e recursos que singularizam a unidade 
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escolar. No inciso V, estabelece metas de desempenho para as unidades escolares, em 

consonância com o sistema de avaliação estadual e nacional e no inciso VI, os profissionais se 

submeterão a avaliação individual de desempenho, a partir de metodologias específicas. No 

artigo 2º, inciso VI, a formação continuada será ofertada em rede e em serviço para a equipe 

pedagógica e para o administrativo-financeiros, incluindo o grupo de apoio administrativo ao 

magistério.  

Desse modo, concordamos com Paro (2011, p.37) de que “a adoção dessa conduta 

revela, por um lado, uma visão acrítica do processo de produção capitalista, por outro, um 

desconhecimento do processo pedagógico e de sua especificidade”, além de contradizer  os 

princípios democráticos da educação instituídos na CF de 1988 e na LDBEN de 1996. Nesses 

paradigmas, a parceria entre o ICE, entidade do chamado Terceiro Setor, o governo do Espírito 

Santo e o ESA tem como objetivo “mobilizar a classe empresarial, segundo a ética da 

corresponsabilidade, a fim de produzir soluções educacionais inovadoras e replicáveis em 

conteúdo, método e gestão” (MAGALHÃES, 2008, p. 10). Pode-se assim dizer, que esse 

modelo de parceria emerge como uma ideologia da experiência de empresas privadas e a forma 

como a parceria foi implantada impactou as comunidades escolares, questão da nossa próxima 

discussão. 

 

4.2 A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “ESCOLA VIVA”: ENTRE CONSENSO E 

RESISTÊNCIA 

 

“Uma escola alto-astral, atrativa que vai ajudar os educandos a construírem um projeto 

de futuro e na qual as famílias possam acreditar e se orgulhar” (COMEÇAM, 2015)62. Nesse 

pensamento, o então secretário da educação, Rocha e o prof. Gonzaga do ICE discutiram sobre 

os locais onde seria implementado o primeiro projeto “Escola Viva, em janeiro de 2015.  

Em regime de urgência, o projeto de Lei Complementar nº 04/2015 foi encaminhado 

para Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), a fim de institucionalizar o novo 

modelo de escola, implementar o programa e consolidar os acordos políticos entre governo e o 

ESA. A ausência de uma ampla discussão com os professores, estudantes e responsáveis 

afetados com a implantação do Programa, levou a manifestações de repúdio nas redes sociais, 

mídias e reuniões com a União de Estudantes culminando com atos públicos contrários à forma 

 
62 COMEÇAM, 2015. Acesso em 14 jun. 2015. 
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como a política da educação de tempo integral, proposta na Meta 6 do PNE 2014-2024, estava 

sendo implantada no estado.  

Nós não somos contra o projeto, a gente apenas questiona a maneira como ele 

está sendo implantado. Não teve diálogo com os estudantes e com os 

professores. Nosso principal receio é que os alunos que não se adequem ao 

modelo 'Escola Viva' sejam realocados das unidades de ensino", disse o 

representante da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo 

(UESES), Luiz Felipe Costa (ALUNOS, 2015). 

 

As escolas selecionadas para implantar o programa ficaram em estado de pânico, diante 

das mudanças que ocorreriam na rotina dos estudantes e na vida funcional dos professores da 

rede estadual de ensino. Os estudantes, que trabalham ou fazem cursos no contraturno, seriam 

obrigados a matricular-se em outras instituições; enquanto os professores com cargos efetivos 

de turno parcial, na rede municipal e estadual, teriam que ser removidos para outras unidades. 

Tais deslocamentos impactariam a vida de todos. No art. 13 da lei que regulamenta o Programa, 

diz que: 

Os professores e demais servidores públicos localizados nas escolas estaduais 

que serão transformadas em Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno 

Único e que não forem selecionados para participar da Escola Estadual de 

Ensino Médio em Turno Único serão removidos, de forma definitiva, para 

escola de sua escolha, desde que exista vaga devidamente comprovada, 

mediante processo específico, aprovado pelo Secretário de Estado da 

Educação (ESPÍRITO SANTO, 2015, p 02). 

 

Com o aumento da carga horária de trabalho, os professores temiam por demissão; do 

outro lado, o então secretário afirmava que “não tem redução de profissionais, pelo contrário, 

nós precisaremos de mais professores" (ALUNOS, 2015)63. Quanto aos estudantes, poderiam 

optar por estudar na escola de tempo integral ou buscar uma outra unidade de tempo parcial 

“isso é opcional, a família que vai decidir", explicou Haroldo Rocha (Ibid., 2015). 

Mesmo com os esclarecimentos, estudantes, professores e o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública do estado do Espírito Santo (SINDIUPES) manifestaram-

se contra a votação do Projeto de Lei pela ALES. A audiência pública, marcada duas horas 

antes da votação do projeto, configurou para o SINDIUPES “uma afronta ao processo 

democrático educacional” (GOVERNO, 2015), já que o projeto foi encaminhado para votação, 

em regime de urgência na ALES, sem nenhuma discussão com a categoria nem com a 

comunidade escolar (GOVERNO, 2015)64. O Sindicato explicou que a categoria não estava 

contra o projeto de educação de tempo integral, mas à forma como estava sendo conduzido, no 

 
63 (ALUNOS, 2015. Acesso em 08 nov.  de 2018). 
64 Governo, 2015. Acesso em 17 mar. 2017. 
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estado. “Uma das características do governo Paulo Hartung é a cúpula pensar, elaborar medidas 

e não dialogar com os movimentos” 65 (JORNAL A GAZETA, 2015, p 20). 

O projeto de Lei Complementar do Governo do Estado que cria o Programa 

de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único – Escola Viva 

magistério estadual capixaba significará prejuízo à Educação Capixaba. Vem 

cercado de muitas dúvidas e incertezas para os professores e sinaliza 

problemas que desestruturarão a vida de profissionais e de alunos/as 

(GOVERNO, 2015). 

 

A tenacidade das comunidades escolares, da União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas (UBES), da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo UESES e do 

SINDIUPES, por meio de manifestações, pressões sociais e políticas de esquerda, levou o 

governador Hartung a retirar a urgência de votação do projeto: 

Coerente com a nossa prática do diálogo permanente, orientei ao líder do 

governo na ALES, Gildevan Fernandes, a retirada do regime de urgência do 

Projeto Escola Viva, uma proposta inovadora do nosso governo para uma área 

que consideramos prioritária no Estado e no país. Entendo que, com a 

ampliação desse diálogo, o conteúdo da proposta pode ser compreendido em 

sua plenitude e receber contribuições (GOVERNO, 2015). 
 

 

Figura 5 Protesto em Vitória contra a proposta do projeto Escola Viva 

 

 
                          
Fonte: Disponível em:<http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2015/03/alunos-protestam-contra-escola-viva-

e-complicam-o-transito-em-vitoria.html. Acesso em: 24 mar. 2015. 

 

 

No capitalismo, o espaço democrático é complexo e contraditório.  Nota-se que a 

retirada da urgência de votação do projeto, ou seja, do poder arbitrário do então governo Paulo 

Hartung (GOVERNO, 2015) reconfigurou-se na justificativa da necessidade de um “diálogo”, 

 
65 Jornal A Gazeta, no dia 25/03 intitulada “[...] decisões que merecem mais detalhes” (Gean Carlos Nunes, Jornal 

A Gazeta, 2015, p 20). 
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visto ser uma prática efetiva de sua governabilidade. Do outro lado, o discurso de que o projeto 

Escola Viva é a “inovação” da educação persistia, atendendo uma pequena fração de 7 % (sete) 

das escolas e 8% (oito)66 dos estudantes da rede pública de ensino. 

Mascaro (2013, p.48) explica que diante de relações “concorrentes e desarmônicas entre 

capital e trabalho, entre posições de interesse nacional e exterior, entre grupos e entre 

indivíduos”, o Estado responde e age de modos variados às múltiplas contradições. Trata-se de 

um processo dinâmico em que o Estado se reconfigura, de provedor, em que deveria atender os 

interesses de todos os estudantes, passa a ser um Estado competidor a serviço de interesses 

privados. Esse pensamento de educação “enquanto direito humano e bem público, construída 

sobre os pilares da modernidade, nunca foi tão seriamente atacado e ameaçada como vem 

ocorrendo a partir das reformas neoliberais e neoconservadoras do último quarto de século XX” 

(COSTA, 2019) e no século presente em distintos cenários. Tal contexto requer que a classe 

trabalhadora resista a tais interesses hegemônicos da sociedade política e econômica e lute pelo 

seu projeto educativo. O folder, a seguir, retrata a dissonância dos interesses de classe “uma 

escola que nasce sem a participação, já nasce morta”. 

 

Figura 6 Folder da campanha de mobilização realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Pública do Espírito Santo contra a falta de diálogo na implementação do projeto 

Escola Vista. 

 

 

Fonte: Disponível em: http://sindiupes.org.br/blog/sem-dialogo-e-participacao-escola-viva-ja-nasce-morta/banner 

_-escola-viva/, 05/05/2015. Acesso em 2 jun. 2015. 

 

 
66 Dados obtidos no Censo Escolar (2016) - Disponível em: https://sedu.es.gov.br/sinopse-estatistica. Acesso em: 

24 de maio de 2016. 

 

http://sindiupes.org.br/blog/sem-dialogo-e-participacao-escola-viva-ja-
https://sedu.es.gov.br/sinopse-estatistica
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Destaca-se que, em 2009, o estado do Espírito Santo implantou o Programa Ensino 

Médio Inovador do Governo Federal, instituído pela Portaria nº 971/2009, cujo intuito é “apoiar 

e fortalecer a criação de propostas curriculares inovadoras, ampliando o tempo do estudante na 

escola, por meio da inserção de práticas que tornem o currículo mais dinâmico” (BRASIL, 

2009). Esse Programa teve boa aceitação na comunidade escolar; porém foi interrompido pelo 

governo Hartung, em 2015. Nas palavras de Chauí (2000, p.383-384) “quando a lei coincide 

com a vontade pessoal e arbitrária do governante, não há política, mas despotismo e tirania”. 

Com a retirada do pedido de urgência de votação do projeto, os estudantes são ouvidos pelo 

Secretário: 

Foi satisfatório. Há muito o que rever, há também muito o que ser modificado, 

mas o diálogo já é uma coisa que nos agrada bastante, porque é algo que há 

anos nós lutamos para conseguir e até então não tínhamos conseguido", falou 

a representante da União Brasileira dos Estudantes, Isabella Mamedi. O 

diálogo é algo que faltava. A grande polêmica foi de não haver esse diálogo 

com a comunidade escolar. E isso gerou certa insatisfação por parte dos 

alunos. E aí a gente pediu que também houvesse um tempo maior para debater 

esse projeto, a fim de que o projeto atenda os anseios dos estudantes", relatou 

Luiz Felipe Costa, representante União dos Estudantes Secundaristas do 

Espírito Santo (UESES) (GOVERNO DO ES, 2015). 

 

Apesar do inconteste cenário de disputa, o projeto permaneceu em execução. Aceitou o 

pedido dos estudantes de não transformarem suas escolas em turno único e alugou um prédio 

estratégico, em condições excepcionais, para implementar o Programa Escola Viva. Trata-se de 

um espaço onde funcionava a antiga FAESA (Faculdades Integradas Espírito-Santense), espaço 

ímpar para um marketing político.  

Vale destacar que o grupo FAESA é um integrante do ESA. Como diz Mascaro (2013, 

p.70), “o Estado está sempre espraiado para além dos seus limites formais ou jurídicos 

autodeclarados, fundindo-se a aparelhos sociais”. O grupo econômico ganha nessa articulação 

e sai fortalecido nesse impasse. Assim, entende a disputa da hegemonia como uma possibilidade 

da estratégia política, a partir do Estado ampliado. Após 7 dias  que o Programa Escola Viva 

foi aprovado na ALES, o governo utilizou-se da mesma manobra política e protocolou o Projeto 

de Lei 234/2015, que instituiu a implantação do Plano Estadual de Educação do Espírito Santo67 

(PEE/ES) 2015/2025, em regime de urgência, já que o governo federal recomendava que todos 

os estados deveriam ter o PEE aprovado,  até o dia 24 de junho de 2015. O PEE/ES foi aprovado 

pela maioria dos deputados da ALES, no dia 25 de junho de 2015, sem abrir diálogo com a 

sociedade civil organizada. Verificamos que no PEE/ES (2015/2025) não há menção à 

 
67 Lei 10382 de 25 de junho de 2015 – Aprova o Plano Estadual de Educação do Espírito Santo – PEE/ES no 

período de 2015/2025. D.O. 25/06/2015. 
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participação da sociedade civil nos projetos educacionais e, tampouco, na meta 6, que remete a 

oferta de educação de tempo integral. Percebe-se que já havia um outro projeto conexo ao grupo 

privado. 

Para Mascaro (2013, p.63) o Estado ampliado não é apenas um aparelho repressivo; sua 

existência, como terceiro elemento da relação entre capital e trabalho, é constituída e se 

constitui como “forma política do capitalismo”. As práticas e relações sociais se aglutinam em 

uma mesma estrutura de reprodução social e capitalista. Em 27 de julho de 2015, os estudantes 

iniciam o primeiro dia do semestre letivo/2015 na primeira Escola Viva, denominada Centro 

Estadual Ensino Médio de Tempo Integral de São Pedro (CEEMTI São Pedro). A inauguração 

é amplamente divulgada pelas mídias: 

 

Mais do que uma escola em tempo integral, a Escola Viva é um novo modelo 

de Ensino Médio (JCC, 2015. Acesso em 14 fev. 2018 

 

O Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral São Pedro tem 

armários para os alunos, laboratórios de informática, física, química biologia 

e salas temáticas. Essa escola foi bem elaborada. Ela vai ser mais focada para 

Enem, faculdade, isso tudo. Vai ser mais forte", opinou o aluno do segundo 

ano, Otávio Lucas Mendonça. O secretário de Estado da Educação, Haroldo 

Rocha, disse que o objetivo é que a escola seja atrativa para o jovem, para que 

ele queira permanecer nela. As disciplinas ligadas à ciência, como física, 

química, matemática e biologia, cada uma delas têm laboratórios. Então têm 

aulas teóricas e têm aulas em laboratórios. A gente sabe que quando o jovem 

experimenta, ele grava mais, ele aprende com mais facilidade", disse o 

secretário. Três refeições são servidas durante o dia letivo e 2h são destinadas 

para alimentação, sendo 1h20 para o almoço e 20 minutos para os lanches da 

manhã e da tarde. Na outra escola, a gente não tinha essa oportunidade de fazer 

uma refeição com uma vista bonita dessas. Aqui a gente fica mais tranquilo, a 

gente nem sente o período de 9 horas", disse a aluna do terceiro ano, Lia 

Pupim, elogiando a vista de Vitória (AULAS, 2015. Acesso em 14 fev. 2018). 

 

A gente acredita muito que essa visita seja uma forma de mostrar o nosso 

apoio, pois acreditamos na inovação da Educação, na Escola Viva. A 

defensoria oferece acesso à Justiça para aqueles que não têm condição de 

pagar advogado particular. Mas, o nosso papel é mais amplo, temos um núcleo 

de Educação e Direito e uma das coisas que ofertamos é o cine defensoria, 

onde levamos filmes e fazemos debates nas escolas e faculdades. Esperamos 

criar uma parceria também com a Escola Viva São Pedro para trabalhar com 

temas como drogas, violência doméstica, maioridade penal, e outros temas de 

interesse dos jovens", destacou o defensor público-geral Leonardo Oggioni 

Cavalcanti de Miranda e sua equipe que ficaram encantados com o que viram 

(JCC, 2015, acesso em 14 fev. 2018). 

 

A secretaria de Educação informou que vai avaliar o funcionamento da 

primeira Escola Viva para decidir como será a fase de ampliação do projeto 

no ano que vem (AULAS, 2015. Acesso em 14 fev. 2018). 
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Em 2016, foram inauguradas mais quatro Escolas Vivas: Centro Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio de Tempo Integral (CEFMTI) Daniel Comboni em Ecoporanga, 

(CEFMTI) Bráulio Franco em Muniz Freire, (CEFMTI) Francisco Coelho Ávila em Cachoeiro 

de Itapemirim e (CEFMTI) Joaquim Beato em Serra. As escolas implantadas são prédios 

alugados ou prédios escolares recentemente reformados ou construídos com uma atrativa 

infraestrutura e aparência. “Esperamos que o governo também transforme os espaços das outras 

escolas em ambientes vivos, dinâmicos e atrativos. Isso precisa ser mais democratizado”, disse 

o diretor do SINDIUPES, Gean Carlos Nunes (PROJETO Escola Viva, 2015. Acesso em 14 

fev. 2018). 

 

Figura 7 Primeiras escolas estaduais de Tempo Integral no Espírito Santo 

 

Fonte: PERTELLE, Tatiana (2016, p.155) 

 

O Estado está interligado com o todo social de duas formas: no campo estrutural como 

forma política da própria reprodução capitalista que regula, operacionaliza ou controla a troca 

de mercadoria entre indivíduos, a exploração da força de trabalho.  A outra forma é sua conexão 

direta com instituições sociais vinculadas a própria forma de reprodução da sociedade 

capitalista.  

Nessa conjuntura político-social, a centralidade do capitalismo se assenta sobre os 

interesses de classes antagônicas e na intensificação ideológica de seus valores, de sua 

capacidade operacional e de reprodução social. Desse modo, a dinâmica das classes requer do 

Estado um sistema educacional que “prepara, separa, direciona e instrumentaliza os indivíduos 

para funções convergentes na divisão social do trabalho, sustentando a fragmentação de classes 

(SEMERARO, 2013). Enquanto ocorriam manifestações contrárias, a mídia divulgava um ideal 
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de programa e supervalorizava o modelo de gestão. Os meios de comunicação em massa se 

prestaram a disseminar o consenso, a ignorar as falas contrárias ao projeto, a reconfigurar o 

imaginário de uma educação de qualidade e a instituir desejos: 

a “Escola Viva” é um projeto de indiscutível valor que merece o apoio e o 

aplauso de todos que acreditam que a construção de um futuro melhor, 

necessariamente, passa pela melhoria da educação, que é base do processo de 

desenvolvimento de toda e qualquer sociedade” (CORRÊA, 2015, p.19)68. 

 

 

A educação é institucionalizada pelo Estado com uma possibilidade de um entendimento 

consensual e técnico entre os setores da produção. Assegurar o processo hegemônico é ter o 

controle dos órgãos produtores de consensos, como é o caso dos partidos políticos, dos 

sindicatos e, sobretudo da imprensa “de modo que uma só força modele a opinião e, portanto, 

a vontade política nacional, desagregando os que discordam numa nuvem de poeira individual 

e inorgânica” (GRAMSCI, 2000, p. 265). 

Dialeticamente, essa relação é explicada por Gramsci como as contradições vividas no 

capitalismo entre a classe dominante e a dominada, ou seja, o Estado burguês assume a condição 

de disseminar as ideologias de tendência liberais e mercadológica; pois o Estado “é um 

elemento necessário nas estruturas da reprodução capitalista” (MASCARO, 2013, p. 59). Para 

Ianni (1992, p.32) é “em última instância, um órgão da classe dominante”. Assim, “a 

supremacia de um grupo social se manifesta de dois modos, como domínio e como direção 

intelectual e moral” (GRAMSCI, 2000, p. 62).  

Paralelo à implementação do projeto, houve redução de turnos e de turmas de escolas 

urbanas do noturno e do campo, sem promover diálogo na comunidade escolar. Esta 

insatisfação resultou em uma Ação Cível Pública de autoria do Ministério Público Estadual 

(MP). Em atendimento às proposituras do MP, o juiz decidiu pela reabertura de turnos e turmas, 

consoante às reivindicações dos estudantes, sobretudo, da Educação de Jovens e Adultos - a 

mais prejudicada. Segundo o Promotor, 

o fechamento destas escolas estaduais se deu sem comunicado às 

comunidades, o que desrespeita a Constituição Federal, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

consideram a educação um direito fundamental de todos (FERNANDES, 

2016). 
 

Essa política de redução de gastos públicos com fechamento de escolas tem sido uma 

dinâmica adotada por governos de vários estados brasileiros como São Paulo, Goiás e Paraná. 

 
68 José Carlos Correa, jornalista do Caderno de Opinião do jornal impresso “A Gazeta”, publicado em 28 de março 

de 2015, p.19. 
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No estado de São Paulo, o fechamento de mais de cem escolas foi auge de intensa manifestação 

e de repercussão negativa ao então governador Geraldo Alckmin (PSDB). Diante do desgaste 

político, o governador, recuou com a medida e abriu espaço para rediscussão. O resultado 

positivo dos estudantes paulistas fortaleceu a resistência do movimento estudantil contra ao 

fechamento de escolas em outros estados. A justificativa de redução de gastos públicos não 

convenceu às comunidades escolares capixabas, pois verificava-se que o montante destinado à 

implantação e divulgação nas mídias do Programa Escola Viva representava um valor 

expressivo. Priorizou-se alto investimento no Programa, em detrimento às demais escolas da 

rede regular de ensino.  

Com base na Portaria nº 034-R, de 15/03/ 2016, e da Portaria nº 118-R, de 10/10/ 2016, 

publicadas em Diário Oficial em 16/03/2016 e 11/10/2016, respectivamente, podemos 

comparar o investimento em três escolas do Programa e três da rede regular. Três Escolas Vivas, 

com 1.194 alunos matriculados, acusaram um repasse total de R$ 383.900,00, tendo o custo de 

R$ 321,52  por aluno; enquanto as escolas regulares com 3.468 alunos matriculados, o repasse 

total R$ foi de 210.200,00, tendo um custo por aluno de R$ 60,61. A comparação é apenas um 

indicador da disparidade entre os investimentos. Sabe-se que quanto maior investimento em 

educação, ampliam-se as possibilidades de garantir boas condições de ensino e de 

aprendizagem. “O grande avanço da “Escola Viva” é que hoje o aluno da Escola Pública, só 

tem uma opção: essa escola que está aí e que ele aprende pouco” (CORRÊA, 2015, p.17).  

Trata-se de um direito a ser garantido a todos. Essa escola que “aprende pouco” é o lugar 

da educação de massa. Muitos optam pela escola de turno parcial, porque trabalham ou fazem 

cursos preparatórios, no contraturno ao da escola, na perspectiva de ingressarem mais rápido 

no mercado de trabalho. O currículo que sustenta a escola que “ensina mais”, no caso, a “Escola 

Viva” é atravessado pelos interesses empresariais que versam o protagonismo juvenil, o projeto 

de vida e a empregabilidade como cerne do processo de ensino e aprendizagem.  

Acreditamos que esse modelo de educação promove a difusão de novos 

patamares de conhecimento, não somente entre os estudantes, mas no longo 

prazo, em toda a sociedade capixaba, permitindo criar novas condições de 

empregabilidade e de geração de riqueza”. Bento Venturim, presidente do 

Sicoob (ESA, 2017, p. 12) 

 

Durante o governo Paulo Hartung (2015-2018), o Programa Escola Viva foi implantado 

em 36 centros escolares, ultrapassando a meta estabelecida: Em 2015 foi inaugurado o primeiro 

Centro da rede estadual, CEEMTI São Pedro. Em 2016, outros quatro Centros foram 

inauguradas e o nome do Programa passa a denominar-se Programa Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio em Turno Único – Escola Viva (Lei Complementar nº 841 de 15 de 



139 

 

 

dezembro de 2016, art. 1º). Em 2017, chegou a 17 e a promessa de 32 para 2018 (ONG ESA, 

2017, p. 2). “E a meta é chegar a 300 (trezentos) centros até 2030 em todos os municípios do 

Espírito Santo”, anuncia o Comitê de Educação do ESA (ESA, 2017)69. Dentre os centros, foi 

implantado a primeira Escola Viva Integrada ao Ensino Profissionalizante, por meio de 

cooperação técnica com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e pelo Sistema 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/ES), no município de Anchieta/ES. 

 

Gráfico 1 Implantação dos Centros do Programa Estadual de Ensino Fundamental e Médio em 

Turno Único – Escola Viva 2015 - 2018 

 

 

 

 

Quadro 8 Centros do Programa Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único – 

Escola Viva 2015 – 2018 

 
Nº 

Município Unidade 
Séries 

ofertadas 

Total 

de vagas 

01 Afonso Cláudio CEEMTI Afonso Cláudio Ensino Médio 640 

02 

Alegre 
Escola Estadual Aristeu 

Aguiar 

9º ano do Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

655 

03 Anchieta SESI-SENAI Ensino Médio 480 

04 

Aracruz 

Escola Estadual 

Monsenhor Guilherme 

Schmitz 

Ensino Médio 600 

05 
Baixo Guandu 

Escola Estadual Baixo 

Guandú 
Ensino Médio 600 

06 
Barra de São Francisco 

Escola Estadual João 

XXIII 
Ensino Médio 640 

07 Cachoeiro de 

Itapemirim 

CEEFTI Francisco Coelho 

Avila Jr 

6º ao 9º ano do  

Ens. Fundamental 
640 

08 Cachoeiro de 

Itapemirim 

Escola Estadual Liceu 

Muniz Freire 
Ensino Médio 700 

 
69 ESA, 2017.  Acesso em 23 de mar de 2019. 
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09 

Cariacica 
CEEFTI Presidente 

Castelo Branco 

6º ao 9º ano do 

Ens. 

Fundamental 

490 

10 

Cariacica 
Escola Estadual Itagiba 

Escobar 

6º ao 9º ano do 

Ens. 

Fundamental 

600 

11 

Cariacica 
Escola Estadual José Leão 

Nunes 

7º ao 9º ano do 

Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

600 

12 
Cariacica 

Escola Estadual Profª. 

Maria Penedo 
Ensino Médio 600 

13 

Colatina 

 

CEEMTI Conde de 

Linhares 

 

Ensino Médio 520 

14 

Conceição do Castelo 
Escola Municipal Elisa 

Paiva 

6º ao 9º ano do 

Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

450 

15 

Ecoporanga 
CEEFMTI Daniel 

Comboni 

9º ano do Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

640 

16 

Fundão 
Escola Estadual Nair 

Miranda 

9º ano do Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

470 

17 
Guaçuí 

CEEMTI Monsenhor 

Miguel De Sanctis I 
Ensino Médio 560 

18 

Itapemirim 

Escola Estadual 

Washington Pinheiro 

Meirelles 

8º e 9º ano do 

Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

640 

19 

Iúna 
CEEFMTI Henrique 

Coutinho 

9º ano do Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

600 

20 

Linhares 
CEEFMTI Bartouvino 

Costa 

9º ano do Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

625 

21 

Mimoso do Sul 
Escola Estadual Antônio 

Acha 

8º e 9º ano do 

Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

655 

22 

Montanha 
CEEFMTI Elpídio 

Campos De Oliveira 

8º e 9º ano do 

Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

570 

23 

Muqui 
Escola Estadual Senador 

Dirceu Cardoso 

6º ao 9º ano do 

Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

480 

24 

Muniz Freire CEEFMTI Bráulio Franco 

9º ano do Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

570 

25 
Pedro Canário 

CEEMTI Manoel Duarte 

Da Cunha 
Ensino Médio 480 

26 
São Gabriel da Palha 

Escola Estadual São 

Gabriel da Palha 
Ensino Médio 700 

27 

São Mateus 
CEEFMTI Marita Motta 

Santos 

9º ano do Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

650 
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28 

Serra CEEFMTI Joaquim Beato 

7º ao 9º ano do 

Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

720 

29 
Serra 

Escola Estadual Novo 

Horizonte 
Ensino Médio 640 

30 

Vila Velha 
CEEFMTI Pastor Oliveira 

De Araújo 

9º ano do Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

640 

31 

Vila Velha 
CEEFMTI Assisolina 

Assis De Andrade 

8º e 9º ano do 

Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

640 

32 
Vila Velha 

CEEMTI Prof. Maura 

Abaurre 
Ensino Médio 480 

33 

Vila Velha 
Escola Estadual Galdino 

Antônio Vieira 

6º ao 9º ano do 

Ens. 

Fundamental 

550 

34 Vitória CEEMTI São Pedro Ensino Médio 800 

35 
Vitória 

Escola Estadual Profº 

Fernando Duarte Rabelo 
Ensino Médio 800 

36 

Viana 
Escola Estadual Ewerton 

M. Guimarães 

8º e 9º ano do 

Ens. 

Fundamental e 

Ens. Médio 

340 

TOTAL DE VAGAS  
21.465 

    

FONTE: Elaborada pela autora. Disponível em http://escolaviva.es.gov.br/. Acesso em: 25 de mar. de 2019. 

 

Cada escola do Programa é denominada de Centro. Considerada como uma unidade 

operacional, poderá atender até mil estudantes, em razão de economias de escala, porém só 

atingirá a escala ideal de operação, após alguns anos. Cada Centro é orientado pelo 

PROCENTRO sob a égide “de uma filosofia gerencial do Programa, que assegura o apoio 

técnico e conduz o processo de negociações necessário para a instalação de cada novo Centro” 

(MAGALHÃES, 2008, p.31). O apoio técnico é uma transferência de informações legais, 

organizacional, técnica e financeira, incluindo o dimensionamento físico como salas de aulas, 

laboratórios e manuais de operacionalização. Além disso, redefine o conteúdo (chamado de 

quadro curricular) e realiza o recrutamento, seleção e capacitação dos profissionais. Pode-se 

dizer que a proposta “inovadora” para responder ao novo paradigma está redesenhada em 

conteúdo, método e gestão.  

Os centros se configuram como um novo modelo de escola pública, mas não 

totalmente governamental. O modelo não é o burocrático, em que o diretor se 

preocupa, sobretudo, com os aspectos formais. Também não é o modelo de 

abandono, em que cada escola fica à mercê de si mesma, sem supervisão, 

apoio ou cobrança de resultados. Também não se trata de um modelo de puro 

mercado, em que cada escola compete para sobreviver. Trata-se de um modelo 

em que o Poder Público, em parceria com o setor privado, no caso 

representado pelo ICE, estabelece regras claras de funcionamento, regula e 

http://escolaviva.es.gov.br/
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define os limites da autonomia das escolas e cobra e premia os resultados 

(MAGALHÃES, 2008, p, 41). 

 

Nesses termos, o ICE consolida uma cultura de transferência da gestão gerencial de uma 

empresa para a escola, descentraliza a responsabilidade do Poder Público e centraliza a 

responsabilização do profissional de educação por meio da meritocracia. De acordo com Peroni 

(2013, p. 27), “a lógica da premiação por desempenho estabelece valores como o da 

competitividade entre alunos, professores e escolas, como se a premiação dos mais capazes 

induzisse à qualidade, via competição”. Do contrário, há consequências. Quando não atendem 

aos propósitos, não atingem as metas acertadas de desempenho ou mesmo quando não se 

adaptam ao modelo de escola, são removidos para a escola de origem. 

Quanto à forma de implementação do Programa, as discussões entre governo, 

representantes da classe dos profissionais da educação e da comunidade escolar produziram 

alterações na Lei Complementar nº 04/2015. A partir do ano 2016, abrem-se editais de seleção 

de profissionais para atuarem em tempo integral com dedicação exclusiva e a comunidade 

escolar pode aderir ao Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, 

mediante um processo de credenciamento das escolas. O primeiro edital de credenciamento 

n°017/2015 aponta os pré-requisitos de inscrição e as etapas a serem percorridas durante o 

processo de seleção da escola, diferente do ocorrido na implantação das primeiras cinco escolas 

(ESPÍRITO SANTO, 2015, p.17): 

 

                                             3. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

O credenciamento das unidades escolares acontecerá mediante os seguintes 

requisitos: 

a) Não ser a única unidade escolar que oferta o Ensino Médio Regular ou 

Ensino Fundamental Anos finais e Ensino Médio Regular no Município; 

b) Possuir infraestrutura mínima: 12 salas de aula ou mais, sala de professor, 

quadra de esportes, auditório, cozinha, refeitório, laboratório de informática, 

laboratório de Ciências (Física/Matemática e Química/Biologia), Biblioteca, 

sala de recursos, salas para setores administrativos; 

c) Possuir proximidade com outras unidades escolares públicas com a oferta 

de educação básica, com raio de 3 km, no máximo; 

d) A direção da unidade escolar deverá realizar reunião(ões) com a 

comunidade escolar, com o Conselho de Escola e com a comunidade local 

para apresentação do Programa, apresentando a(s) lista(s) de presença e a 

ata(s) da reunião(ões); 

e) Compete ao Presidente do Conselho de Escola convocar 

extraordinariamente, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência, os membros do Conselho de Escola para votar a Adesão da 

Unidade Escolar, exigindo-se o quórum de maioria absoluta para votação e de 

maioria simples para aprovação da Adesão da Unidade Escolar ao Programa 

de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único. 



143 

 

 

 

 

O projeto de expansão do Terceiro Setor no estado é crescente. O presidente do ICE, 

Marcos Magalhães, enaltece a nova política educacional na região sul do ES. É o início de um 

processo que vai culminar, em alguns anos, em um município profundamente diferente, em 

cidadania, produtividade, segurança e civilidade (ESA, 2019). A rede de ensino municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim, fora da Grande Vitória, é a primeira a implantar a metodologia da 

Escola da Escolha em tempo integral em duas escolas, Athayr Cagnin (no bairro Abelardo 

Machado) e a Julieta Deps Tallon (no Zumbi).  Ao todo, 500 alunos matriculados que poderão 

realizar todo o ciclo da educação básica (do 1º Ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino 

Médio). Na rede de ensino estadual foram implantadas duas Escolas Vivas, que atendem o 

Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano e Ensino Médio.  

Neste contexto, nos parece que é mais uma redefinição de concepção de gestão 

educacional atravessada pelo setor empresarial, que se registra na história da educação 

brasileira. Na próxima seção, buscaremos apresentar como os sujeitos percebem a 

materialização de um modelo de gestão para resultados. 
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5 A MATERIALIZAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS: O 

PROGRAMA ESCOLA VIVA NAS VOZES DOS SUJEITOS  

 

 

Este capítulo teve como objetivo descrever, resumidamente, acerca dos aspectos 

históricos, políticos e educacionais do estado do Espírito Santo e da escola pesquisada. A seguir, 

analisar a percepção dos sujeitos entrevistados acerca do modelo de gestão implantado. No 

processo analítico dos dados coletados, as comunicações foram classificadas pela abordagem 

de conteúdos compatíveis as temáticas mais recorrentes sobre: a materialização da parceria 

público privada, o modelo de gestão implementado na escola, as formas e instrumentos de 

avaliação utilizados. 

Os agrupamentos destes conteúdos, como apresentado nos procedimentos 

investigativos, culminaram nas categorias: Parceria, Formação, Gestão Educacional e 

Avaliação. Destas categorias emergiram as subcategorias: Educação Integral, Formação 

Continuada, Gestão Democrática/Participação e Autonomia, apresentadas, no decorrer das 

análises.  

Os sujeitos serão identificados no gênero masculino, consoante as siglas no quadro 9 

abaixo. Do total de 30 (trinta) professores foram entrevistados 5 (cinco) professores de distintas 

disciplinas. Dos 4(quatro) Professores Coordenadores de Área de Conhecimento (PCAs), 

2(dois) foram entrevistados e atuam em áreas do conhecimento distinta. Optamos em entrevistar 

professores de distintas disciplinas a fim de buscar percepções multidisciplinares acerca do 

objeto de estudo. Apesar dos esforços em incluir a SEDU e o SINDIUPES, como apresentados 

na introdução, não alcançamos êxito70.Optamos em escolher 3 (três) estudantes de série distinta 

que compõem o Conselho de Líderes da escola representado por 14 (quatorze) líderes. A 

participação do líder representante do 9º (nono) ano pode participar. Assim, os estudantes 

entrevistados serão identificados por série: 1 (1ªsérie), 2 (2ª série) e 3(3ª série). Tivemos muita 

dificuldade de realizar entrevistas com pais, devido ao acesso domiciliar e a jornada de trabalho. 

 

70 Ao SINDIUPES enviamos vários emails de solicitação da pesquisa e não recebemos retorno. Fizemos várias 

tentativas, via telefone, para notificar se o email havia sido encaminhado aos diretores e a resposta foi positiva. 

Enviei mensagens a uma diretora conhecida, que me garantiu que verificaria o email de solicitação, porém sem 

êxito. Em relação a SEDU, protocolei o pedido de solicitação, por duas vezes, devido às exigências solicitadas. 

Somado a isso, a Subsecretária demorou na liberação do parecer e fez várias restrições ao projeto. O Coordenador 

da Educação de Tempo Integral explicou que não teria condições de responder às perguntas, porque a equipe de 

implantação tinha sido remanejada para outros setores, visto que,  com o fim da vigência da parceria o Programa 

Escola Viva havia sido extinto e a educação de tempo integral teve mudanças estruturais significativas. 
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Quadro 9 Relação dos entrevistados 

Natureza dos Cargos   Entrevistados Quantidade 

1. Presidente do Movimento Espírito Santo em Ação ESA 01 

2. Superintendente Regional da Educação em Linhares SRE 01 

3. Diretor da Escola DE 01 

4. Coordenador Pedagógico CP 01 

5. Professores Coordenadores de Área do Conhecimento PCA (1,2) 02 

6. Professores  P (1, 2,3, 4, 5) 05 

7. Estudantes Est (1, 2, 3) 03 

8. Responsável por estudantes Pai 01 

Total de Entrevistados            15 

FONTE: Elaborado pela autora (2019) 

 

5.1. APONTAMENTOS DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO ESPÍRITO SANTO 

 

Nosso lócus de pesquisa se localiza no estado do Espírito Santo, notoriamente na cidade 

de Linhares/ES. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)71, o 

estado do Espírito Santo está situado na região sudeste do Brasil, com uma população estimada 

de 4.018.650 pessoas, no ano de 2019. O Espírito Santo é a mistura de indígenas, africanos, 

portugueses, alemães e italianos que deram os traços principais da cultura capixaba. O seu 

território faz fronteira ao norte com Bahia, ao Leste com o Oceano Atlântico, ao Sul com Rio 

de Janeiro e a Oeste, Minas Gerais. Os moradores do estado são denominados de capixaba que 

significa para a língua tupi a plantação de milho e mandioca. A capital Vitória foi colonizada 

por portugueses em 8 de setembro de 1551.  

O Espírito Santo é considerado um dos mais atraentes estados brasileiros por ser rico 

em opções turísticas na área de lazer e negócios72. O índice de Desenvolvimento Humano 

(IDHm) de 0,743, do IDHm Educação de 0,653, IDHm Longevidade de 0,835 e de Renda com 

índice de 0,743 (IPEA, 2010). 

O estado possui uma rede educacional, em 2019, com 3.084 escolas de educação básica. 

Desse total, a rede Municipal é responsável por 73,2% das escolas e a rede Estadual (14,7%). 

Segundo o INEP (2019)73, no ano de 2019, foram registradas 881.826 matrículas de educação 

básica, com uma redução de 2,4% de matrículas comparado com o ano de 2015. A distribuição 

 
71 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/es/.html. Acesso em janeiro de 2020. 
72 Disponível em: https://www.es.gov.br/historia/colonizacao. Acesso em janeiro de 2020. 
73 Disponível em: http://portal.inep.gov.br. Acesso em janeiro de 2020. 

 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/es/.html
http://portal.inep.gov.br/
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das matrículas por dependência administrativa prevalece na rede municipal, que detém 58,2% 

enquanto na rede privada é de 12,2% do total de matrículas na educação básica.  

A predominância de matrículas, na esfera municipal deve-se ao fato que os governos do 

estado, no final da década de 1990, com a implantação do FUNDEF transferiram um número 

de matrículas do Ensino Fundamental acima do que previa para os municípios. Nesse processo, 

foi efetivado a municipalização de 55.000 (cinquenta e cinco mil) estudantes “de   modo   que   

o   limite   colocado   foi   exatamente   o   cálculo   feito   pelos envolvidos, da capacidade de 

financiamento dentro dos parâmetros estabelecidos pelo FUNDEF”, segundo Savergnini e 

Dubberstein (2019, p.68). As autoras indicam que o financiamento da educação básica no 

Espírito Santo tem uma “tendência de crescimento da participação dos municípios na oferta da 

Educação básica sem, contudo, corresponder a ampliação dos recursos financeiros para fazer 

frente às responsabilidades assumidas por esses entes federados”. Ainda reforçam que as 

análises sobre o financiamento da educação no Brasil e os limites da atual política de fundos, 

no ES, indicam que quanto maior o   número   de   matrículas, menor o gasto por aluno 

(SAVERGNINI E DUBBERSTEIN, 2019, p.69). O município de Linhares compõe a lista dos 

municípios com investimento reduzido no custo por aluno, na rede pública municipal. 

A distribuição, transferência, execução e prestação de contas de recursos financeiros 

destinados as escolas públicas estaduais são normatizadas por meio do Programa Estadual de 

Gestão Financeira Escolar (PROGEFE), Portaria 144-R de 19 de dezembro de 2019, o atual 

Programa Dinheiro Direto da Escola (PEDDE). No ano de 2020, a SEDU74 destinará R$ 34,8 

milhões de recursos para as unidades escolares aplicarem na melhoria de suas estruturas e no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, de acordo com as ações previstas no 

plano de ação de cada escola. Os recursos serão destinados aos estabelecimentos de ensino 

representados por conselhos de Escola, constituídos como unidades executoras. 

A rede estadual tem maior dominância de matrículas no ensino médio com 80,8% das 

matrículas, sendo seguida pela rede privada (11,8%). Em 2019, 422 escolas ofertaram o ensino 

médio. Ao avaliar o crescimento no número de escola, observa-se uma queda na rede pública 

de 1,3%, saindo de 311, em 2015, para 307 escolas, em 2019. Já na rede privada, a queda foi 

de 14,8%. A queda no número de escolas no ensino médio regular, na rede estadual, pode ser 

atribuída a implantação de 36 (trinta e seis) centros provenientes do Programa de Turno Único 

Escola Viva. Acerca da distribuição das escolas por dependência administrativa, verifica-se que 

 
74 Disponível em: https://sedu.es.gov.br/Not%C3%ADcia/sedu-cria-programa-de-gestao-financeira-escolar. 

Acesso em dezembro de 2019. 
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a rede estadual é a que dispõe de um maior número de escolas de ensino médio: 67,8% são da 

rede estadual e 27,3 da rede privada (INEP (2019). 

No âmbito do controle e da regulação da educação executado pelo estado do Espírito 

Santo, que também passou a avaliar por meio de avaliação de larga (ENEM, SAEB e IDEB), o 

governo enaltece suas estratégias de gestão ao apresentar um salto nos resultados entre o ano 

de 2015 a 2017. O parceiro UNIBANCO (2018), por meio do Boletim Aprendizagem em Foco, 

anuncia que o Espírito Santo é o segundo estado com melhores resultados no IDEB do Ensino 

Médio, em 2017, com 4,1. Ainda destaca que, neste mesmo ano, houve uma aprovação com 

86% do alunos aprovados no ensino médio, enquanto no Brasil foi de 82%. Sabe-se que os 

exames uniformizados visam avaliar as políticas educacionais. No entanto, não são suficientes 

para capturar a complexidade dos processos constitutivos do ensino e da aprendizagem, bem 

como os contextos multifacetados em que se inserem as instituições do sistema público de 

ensino, “mas podem ajudar a escola em sua Autoavaliação Institucional que se constitui como 

atividade de gestão pedagógica”, diz Silva (2019, p. 105).  

No ano de 2009, o Espírito Santo criou o seu Programa de Avaliação da Educação 

Básica do Espírito Santo (PAEBES) com o objetivo de avaliar o sistema de Ensino do Espírito 

Santo “em relação ao nível de apropriação dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática 

(de todas as etapas avaliadas) e, em anos alternados, em Ciências Humanas e Ciências da 

Natureza (a partir do 9º ano EF)”75. Assim como o IDEB, o IDE (Indicador de Desenvolvimento 

das Escolas do Espírito Santo) é uma das ferramentas disponíveis de monitoramento e 

intervenção do PAEBES. O IDE é composto pelo Indicador de Esforço Escolar (IEE) e pelo 

Indicador de Resultado Escolar (IRE). O indicador IEE considera o nível socioeconômico dos 

alunos com ponderação de esforço por série de ensino.  

[...] é uma média, ponderada pelo número de matrículas, de cada Indicador de 

Resultado das séries/anos avaliados pelo Programa de Avaliação da Educação 

Básica do Espírito Santo – PAEBES.  Este indicador leva em consideração o 

aprendizado dos alunos de cada escola, registrado nas proficiências obtidas 

em teste padronizados de Língua Português, Matemática e Ciências (SEDU, 

2014). 
 

O método utilizado no IDE é equivalente ao IDEB. A SEDU classifica uma escola “de 

qualidade ou com alto nível de desenvolvimento a que conduz a maior parte de seus alunos aos 

padrões mais elevados de aprendizagem e ao mesmo tempo leva o maior número deles ao 

término do processo de escolarização” (SEDU, 2010, p. 2). Além disso, é a capaz de superar 

 
75 Disponível em: https://sedu.es.gov.br/paebes. Acesso em janeiro de 2019. 
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limites impostos pelos determinantes extraescolares que afetam o processo de aprendizagem 

dos estudantes. Entretanto, requer maior esforço dos profissionais das escolas em termos 

pedagógicos e de recursos didáticos para alcançar resultados mais elevados (Ibidem, 2010). 

Nesta perspectiva, a concepção de qualidade está atrelada a eficácia que traduz em resultados 

mensuráveis. Apesar da qualidade ser um conceito multidimensional, tanto o IDE como o IDEB 

focam os resultados como meio de evidenciar os processos educativos. 

Silva (2019) adverte que “o desempenho auferido pelo estudante num exame coloca 

parcial e insuficientemente em xeque o trabalho do/a professor/a, do coletivo da escola e do 

sistema de ensino ao qual a escola pertence” (p. 109). Em contraponto, o autor advoga a 

construção dos exames de larga escala promovidos, na esfera municipal, com a participação 

dos professores e especialistas das escolas e da secretaria de educação com o propósito de ser 

mais representativo e de auxiliar a escola a promover sua autoavaliação institucional.  

Em 2019, foram identificados 42.260 docentes na educação básica no estado do Espírito 

Santo. Deste total 36,8% (15.559) docentes atuam nos anos iniciais do ensino fundamental e 

14.061 atuam nos anos finais. Em relação a formação, 97,1% têm nível superior completo: 

91,4% em grau de licenciatura; 5,7% bacharelado e 1,6% têm ensino médio normal/magistério. 

Dos docentes dos anos finais do ensino fundamental, 98,6% possuem nível superior completo 

(92,1% em grau acadêmico de licenciatura). No ensino médio, 8.233 professores atuaram no 

ensino médio, em 2019. Desse total, 99,2% têm nível superior completo ((INEP, 2019). 

A escolaridade dos diretores escolares apresenta uma variação entre as redes federal 

(100,0%), estadual (98,9%), municipal (98,3%) e privada (90,2%). Dos diretores da rede 

estadual, 15,6% têm curso de formação continuada em gestão escolar com no mínimo 80 horas. 

Na rede privada é de 23,9% e 14,2% na rede municipal. Sobre o vínculo institucional com a 

escola, 85,6% dos diretores da rede pública são concursados, efetivos ou estáveis. Vale ressaltar 

que nos anos de 2006, o Programa Nacional Escola de Gestores visou atender à necessidade 

apontada pelo Censo Escolar (2004) em ofertar cursos de formação inicial e contínua na área 

da gestão escolar. O cenário mostrava que 29,32% dos diretores possuíam apenas formação em 

nível médio e o percentual desses dirigentes com formação em nível superior é de 69,79%, 

enquanto apenas 22,96% possuem curso de pós-graduação lato sensu ((INEP, 2019). 

Em 2007, o Centro Pedagógico da Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria 

com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), realizou 

a formação continuada e pós-graduada de dirigentes da educação básica por meio do Programa 

Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB) da Secretaria de Educação Básica 

do MEC. A estrutura do curso se revelou em três eixos articulados entre si: direito à educação 



149 

 

 

e a função social da escola básica; políticas de educação e a gestão democrática da escola; 

projeto político pedagógico e práticas democráticas na gestão escolar (SCHWARTZ, ARAUJO 

E RODRIGUES, 2010). No entanto, as novas vertentes de superação neoliberais de gestão da 

qualidade do tipo topdow ganham força nas políticas educacionais do ES, no qual eixos de 

intencionalidade democrática são substituídos por estratégias neoliberais. Tais estratégias são 

verificadas no curso de formação de gestores ofertado pela SEDU em 2019, cujo “objetivo é 

formar os profissionais para a função de gestor escolar a partir de eixos como gestão de pessoas, 

liderança e participação, gestão pedagógica e resultados educacionais” 76. Nesse contexto, as 

mudanças no perfil da direção escolar vêm deslocando de natureza técnico e burocrático para 

uma liderança política ou gerencial. 

O movimento gerencialista ganhou terreno, no ES, por meio do sistema de Pró-Gestão 

- sistematização das Diretrizes Estratégicas no primeiro governo Paulo Hartung, no período 

2007- 2010. Trata de um Programa de Gerenciamento Estratégico, cuja proposta é tornar ágil a 

implantação dos projetos prioritários definidos no documento de Orientações Estratégicas, 

2007-2010, chamado de “Inovação” na gestão pública estadual: uma nova metodologia de 

gestão da estratégia de governo (BIANCO, SOUZA, SOUZA-REIS, 2014). O Novo 

Gerencialismo como estratégia de inovação na gestão pública capixaba é “uma tendência 

hegemônica influenciando concepções e práticas organizacionais dos serviços públicos, 

incorporando, nesse setor, a lógica concorrencial, em que o ‘empreendedorismo’ é tomado 

como a força propulsora das mudanças, afirma Oliveira (2017, p.707).  

No âmbito educacional, destaca-se como política de ajuste fiscal a instituição de 

remuneração por subsídio para o magistério, saúde e segurança. O subsídio pôs fim no Plano 

de Carreira do magistério público estadual e não segue equivalente ao Piso Salarial Nacional 

do Magistério. Em 2009, acrescentou o bônus desempenho que premia a assiduidade, eficiência 

e eficácia por meio dos resultados alcançados pela escola, nos exames de larga escala. 

A partir do ano de 2015, com o segundo mandato do governo Paulo Hartung, emergem 

as parceria com o setor privado e a sua ampliação por meio do Bolsa Sedu, Jovem de Futuro e 

o Programa de Turno Unico Escola Viva. Os programas Jovem de Futuro e Escola Viva estão 

consubstanciados nas mudanças ocorridas na gestão escolar com as reformas educacionais 

iniciadas nos anos 1990, sobretudo sobre a organização do trabalho na escola, da formação 

continuada docente e da intensificação e precarização do magistério. 

 
76 Disponível em: https://www.es.gov.br/Noticia/sedu 24/09/2019. Acesso em janeiro de 2020 
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Pesquisa realizada por Oliveira (2014) analisou que os docentes capixabas estão 

submetidos  a  intensificação  do  trabalho  ao verificar  o  predomínio  da  atuação  dos 

educadores  em  mais  de  uma  unidade  de  ensino;  que estendem hora de trabalho escolar em 

casa; que não recebem orientação consistente para atuarem com estudantes de educação 

especial; aumento   das   exigências   sobre   o   trabalho docente   em   relação   ao desempenho 

dos alunos; no trabalho coletivo prejudicado pela falta de tempo e insatisfação pela   baixa  

valorização  salarial,  apesar  de  a  maioria  absoluta, 98% no ensino fundamental e 99% no 

Ensino Medio possuir  certificação  em  nível  de  pós-graduação ((INEP, 2019). 

Assim, o Espírito Santo vem se comportando no contexto educacional brasileiro 

marcado por políticas educacionais sob a lógica gerencialista e fortemente vinculadas aos 

interesses mercadológicos. Tais interesses, de certa maneira, impõe estratégias educacionais 

que incidem sobre o trabalho do professor e a sua desprofissionalização, cujo objetivo é 

consolidar um modelo de qualidade de educação idealizado pelo capital. 

 

5.1.1 CEEFMI Bartouvino Costa, em Linhares-ES: lócus de pesquisa 

 

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Bartouvino 

Costa é a primeira escola do município de Linhares. A escola está localizada na Avenida Jones 

dos Santos Neves, no centro de Linhares/ES e atende a alunos de todos os bairros e algumas 

localidades rurais do município. Portanto, não há uma "comunidade escolar" (entorno) definida. 

A história inicia no ano de 1839, quando o professor, o senhor Dr. José Maria Nogueira 

da Gama, promotor público, lecionava gratuitamente em uma sala de aula que variava entre 21 

a 32 estudantes. Em 1860, o Príncipe Regente Dom Pedro II, em visita à cidade de Linhares, 

conheceu a escola e convidou o Dr. José Maria Nogueira da Gama para ser professor, porém, 

recusou o convite. Assim, o professor Ricardo da Fonseca de Souza Campos passa a lecionar 

no período de 1864 a 1868. Nesta época, não havia classe feminina. A partir do ano de 1868, 

houve a contratação de outros professores, na qual o professor lecionava para os meninos e a 

professora para as meninas.  

Nos anos de 1936 a 1937, duas professoras efetivas na rede pública estadual passam a 

lecionar na escola, uma em cada turno. Em 1948, o estado assume a administração da escola 

que passa a denominar GRUPO ESCOLAR “BARTOUVINO COSTA”, em homenagem ao 

professor de Colatina, Bartouvino Costa. No ano de 1950 foi construído um pavilhão onde 

funcionava a escola e repartições públicas. Na direção da professora Maria do Carmo Silva 
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Borges, a escola normatizou o seu funcionamento de 1ª a 4ª série, por meio do Ato de 

Autorização 411/77 e a extensão de 5ª a 8ª série com o total de 810 (oitocentos e dez) estudantes: 

397 (trezentos e noventa e sete) do sexo masculino e 413 (quatrocentos e treze) do sexo 

feminino. 

No ano de 1964, a instituição foi denominada de Colégio Estadual Bartouvino Costa. 

No ano de 1966, inicia o funcionamento da Escola Normal, no mesmo prédio escolar. No ano 

de 1980, um novo prédio foi construído para atender as novas demandas da população 

linharense. Sua localização privilegiada, no centro da cidade, favorece ao atendimento da 

clientela urbana e rural oriundas de várias localidades. Em virtude do crescimento econômico 

e demográfico, no ano de 2010, a escola passa a funcionar nos turnos matutino, vespertino e 

noturno com aproximadamente 638 (seiscentos e trinta e oito) estudantes de 5ª a 8ª séries do 

Ensino Fundamental, 713 (setecentos e treze) do Ensino Médio, 182 (cento e oitenta e dois) da 

Educação de Jovens e Adultos e 09 (nove) estudantes na Educação Especial.  

 Vale ressaltar que a escola se tornou referência no atendimento educacional 

especializado. No período de 2011 a 2013, a escola foi ampliada e no ano de 2014 inicia o 

período letivo com 1800 (mil e oitocentos) estudantes, distribuídos em três turnos de estudos. 

Neste mesmo ano, a escola implanta o Programa de Educação em Tempo Integral para os 

estudantes do ensino fundamental e médio, cujo objetivo era oportunizar “uma maior qualidade 

de ensino, na medida em que são trabalhados em todas as áreas do conhecimento, ampliando, 

com metodologias diversificadas, os conteúdos da base curricular”.77 Os estudantes do 7º ao 

9ano e três turmas da 1ª série passam a estudar no período de 7h e 50 min a 17h e 10 min., 

diariamente. 

A partir do ano letivo de 2017, a escola inicia suas atividades conformada ao Programa 

de Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único – Escola Viva com a 

carga horária diária de 9 horas e 30 minutos de permanência do estudante na escola. O tempo 

que o estudante permanece na escola é das 7h30 às 17 horas, sendo 1h20 minutos para o almoço 

e dois intervalos de 20 minutos para o lanche, ofertados dentro da escola. Em 2019, conta com 

três turmas de 9º ano do Ensino Fundamental, total de 100 (cem) estudantes matriculados. O 

Ensino Médio está distribuído em cinco turmas de primeira série com 170 estudantes; três 

turmas de segunda série com 90 estudantes e duas turmas de terceira série com 90 estudantes. 

O Programa de Ação 2019 expressa as seguintes declarações: a instituição visa aos 

seguintes valores: trabalho em equipe; valorização da educação e dos educadores; engajamento, 

 
77 Disponível em: http://bartouvino.blogspot.com/p/educacao-em-tempo-integral. Acesso em janeiro de 2019 
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mobilização, comprometimento e inovação; satisfação da comunidade escolar na relação 

interpessoal; gestão compartilhada e voltada para os resultados. Nossa missão é atuarmos para 

ser uma escola de ensino fundamental e médio em turno único, que contribua para tornar o 

estado do Espírito Santo uma referência em educação pública integral de excelência no cenário 

nacional. Como visão, trabalhamos para ser uma escola de excelência na oferta de educação em 

tempo integral, que ofereça condições para que nossos estudantes construam o seu projeto de 

vida, com foco na excelência acadêmica e no desenvolvimento das competências para o século 

XXI, formando jovens autônomos, solidários e competentes.  

As condições estruturais do prédio escolar se encontram em excelente estado de 

conservação, arejado e infraestrutura acessível. O prédio contempla os seguintes espaços 

físicos: um auditório, uma espaçosa biblioteca, dois laboratórios de informática, um laboratório 

de Artes, um laboratório de Física e Matemática, um laboratório de Biologia e Química, uma 

sala de Atendimento Educacional Especializado, sala do diretor, sala dos professores e sala do 

pedagogo, do coordenador pedagógico, sala do coordenador administrativo-financeiro, 17 salas 

de aulas, uma quadra poliesportiva coberta, pátio coberto, refeitório, cozinha, cantina, rádio 

escola e secretaria escolar. A escola dispõe dos seguintes equipamentos: uma copiadora e uma 

impressora e computadores distribuídos nas salas da equipe gestora e administrativo.  Os 

recursos didático audiovisuais utilizados são: projetor multimídia em cada sala de aula e nos 

laboratórios, aparelhos de som e um laboratório chromeboock móvel. 

O número de funcionários soma um total de 66 (sessenta e seis). A equipe gestora tem 

a seguinte composição: 1(um) diretor escolar; 1(um) coordenador pedagógico; 1(um) 

coordenador administrativo-financeiro e 1(um) coordenador de secretaria escolar. A equipe 

pedagógica é formada por 22 (vinte e dois) professores efetivos e 6(seis) professores 

contratados; 1(um) pedagogo e 3(três) professores coordenadores de área de conhecimento da 

Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Humanas. Na equipe administrativa 

compõe 1(um) agente de suporte educacional e 12 (doze) auxiliares de secretaria. Os servidores 

que atuam nos serviços de apoio de pátio, limpeza, alimentação e segurança somam 

16(dezesseis) funcionários contratados por empresas terceirizadas. 

No ano de 2019, os estudantes do 9ºano do ensino fundamental alcançaram 94,3% de 

aprovação e 5,7% de reprovação. Os estudantes no ensino médio obtiveram os seguintes 

resultados de aprovação: 1ª série 79%; 2ª série 93,1% e 3ª série 93,5% e a taxa de abandono foi 

de 0%. Segundo o diretor, a escola dispõe de um permanente trabalho de escuta e 

monitoramento das dificuldades dos estudantes. Ainda acrescenta que os estudantes da 1ª série 

são impactados, no primeiro momento, com as novas demandas do nível médio e alguns não 
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alcançam êxito, apesar do monitoramento por meio de tutoria, estudo orientado e 

acompanhamento individual pelo professor. A partir da Lei Complementar nº 928, de 25 de 

novembro de 2019, o governo Renato Casa Grande (2019-2023) extingue o Programa Escola 

Viva e estabelece novas diretrizes para a oferta de Educação em Tempo Integral nas Escolas 

Públicas Estaduais.  

 

5.2 FORMAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O presidente do ESA é graduado em Contabilidade, Mestrado em Contabilidade 

Gerencial e Doutorado em Auditoria, Controladoria e Contabilidade. Vale dizer, que da 

graduação ao doutorado o foco foi contabilidade e não educação. Começou em 2008, atuando 

na coordenação do comitê de educação, logo após foi diretor, e, por último, presidente do ES 

em ação.  Atua na educação há cerca de 30 anos, apesar de não ter formação neste campo. É 

fundador e diretor presidente da FUCAPE Business School (2000), instituição pioneira da 

parceria público privada na educação pública capixaba.  A instituição oferta cursos de Pós-

Graduação (Doutorado e Mestrado) e Graduação em Administração, Contador Global e 

Economia.   

O SRE, CP e DE exercem cargos efetivos na SEDU. O SRE e o CP são licenciados em 

Pedagogia e pós-graduados em Gestão Escolar e  têm mais de 30 anos de serviço na rede pública 

de ensino. O DE é licenciado em Matemática e pós-graduado em Matemática e Gestão Escolar 

com 21 anos de serviço no magistério. Na visão do SRE, a melhoria dos resultados da escola 

está condicionada a qualificação do diretor escolar, e questiona: “Como um professor pode virar 

diretor de um dia para o outro, sem fazer um curso? “Para gerir pessoas e processos demandam 

preparo e formação” (SRE). Também acrescentou que “Nós não temos profissionais preparados 

para assumir uma direção escolar” (SRE). O ESA enfatizou que “tanto a indicação ou a eleição 

são formas ruins. Dependerá da qualificação de quem pode ser indicado ou de quem pode ser 

eleito”. Fora a questão são os conchaves políticos interno e externo da escola”. 

 Tais colocações nos remetem a critérios weberianos em que a competência técnica é 

exacerbada se sobrepondo às dimensões pedagógica e política para o cargo de diretor. Nessa 

perspectiva, a formação técnica integra princípios organizacionais empresariais disfarçados 

pelo discurso de uma gestão moderna eficiente. Tal discurso vai ao encontro de Gramsci (2007); 

Mészáros (2008); Paro (2016), quando expressam que grupos ou classes dominantes impõem 

seus interesses a favor do mundo capitalista sobre os dominados. Na visão democrática, a 



154 

 

 

qualificação do diretor escolar deve contribuir para a formação de sujeitos coletivos, 

descortinando a lógica do capital nas políticas sociais. Do contrário, se comportará como 

articulador político-pedagógico entre a política pensada e a executada na escola, o que exige 

dele a  aceitação do Programa para executar a política (DUTRA, 2007).  

Os PCAs e professores são licenciados e pós-graduados nas disciplinas que lecionam. 

A maioria tem entre 15 a 25 anos na função de regente de classe. Os PCAs dividem sua carga 

horária na função de coordenadores e professores regentes. Em relação à formação, o DE afirma 

que há carência de profissionais capacitados para exercício da profissão, somado ao 

descumprimento do Estado na promoção da formação continuada e à desvalorização salarial. 

Esta crítica abriu espaço para a subcategoria formação continuada dos professores. 

 

5.2.1 Formação continuada no Programa Escola Viva.  

 

A política implantada no Programa Escola Viva inclui a formação continuada em rede 

e em serviço, consoante a LC nº 799/2015. Paralelo à formação, exige-se o compromisso do 

diretor por uma gestão focada em resultados. Para o DE, o modelo proposto exige o máximo, 

mas, há profissionais que fazem o mínimo necessário.  

Os professores precisam entregar-se ao modelo de escola. O modelo quando 

incorporado promove confiança, satisfação e a permanência do profissional 

na escola. Cabe ao gestor garantir os resultados que dependem 

especificamente da atuação de cada profissional  
 

               O P2 relatou que durante a formação de implantação, repetiram muitas vezes que “a 

gente tinha que se despir! E você tem que se despir, porque a estrutura é totalmente diferente 

com muitos pontos positivos e negativos como toda instituição pode ter”. As falas declaram 

fragilidades na formação continuada em relação ao exigido na prática escolar: 

A formação recebida não atende as expectativas em relação ao uso das 

tecnologias de gestão”. Esse conhecimento só aprendemos, após passarmos 

por incertezas e angústias. Por exemplo, como o estudo orientado está 

impactando na BNCC? A resposta deve ser dada de forma objetiva, por meio 

de instrumentos e indicadores que demonstrem o quanto impactou. Essa 

construção, não ficou claro, na formação (PCA 1).  

 

Esses são os nossos desafios! Já que o programa exige indicadores que 

comprovem como chegamos aos resultados, poderia nos dar distintas 

planilhas que medissem diferentes necessidades da escola.  Agora, no terceiro 

ano, que estamos construindo instrumentos de medida (PCA 2). 

 

A formação continuada alinha-se as competências do século XXI. Quando o 

professor conhece as competências e habilidades que precisam ser 
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potencializadas, o seu planejamento vai ao encontro da necessidade do 

estudante. As avaliações externas como PAEBES, ENEM são norteadoras 

para buscar estratégias que levem a resultados de aprendizagem. A formação 

continuada é medida pela avaliação de desempenho, frequência e nível de 

satisfação com o programa (CP). 
 

 

A maioria dos professores apontara que a formação continuada ocorre de forma 

presencial nas reuniões de fluxo e virtual, por meio de sites e links orientados pelo Programa 

Escola Viva. Acrescentaram que também participam de capacitações, oferecidas pela SRE e 

SEDU com os profissionais que atuam em escolas de tempo parcial. Os docentes ressaltaram 

que sempre são recomendados a fazer formação em serviço, porém são proibidos de se 

afastarem para realizar estudos de mestrado ou doutorado. A formação e a especialização dos 

professores fazem a diferença, destacou o Est 3. “Os professores usam metodologias variadas 

para ensino e aprendizagem”. Conforme este estudante “parece que o Programa promoveu 

maior dedicação e esforço por parte dos professores em ensinarem e garantirem o aprendizado 

pelos alunos e todos os profissionais da instituição são mais qualificados para o ensino”. 

A formação continuada é uma das premissas da Escola Viva delineada no Plano de Ação 

da escola. As prioridades da formação continuada são: os professores devem dominar as bases 

teóricas e metodológicas do modelo, aplicar o projeto, a partir dos modelos (pedagógico e de 

gestão) do Programa e cumprir o currículo. A expectativa é que 90% dos professores alcancem 

resultados acima da média, em tais prioridades, como também em assiduidade, nas avaliações 

do Programa. O nível de satisfação dos profissionais com o Programa Escola Viva e a 

participação nas formações, online e presenciais, deve também alcançar a meta de 90%. 

Os depoimentos evidenciam um forte empenho do gestor em apresentar resultados 

alinhados às metas estabelecidas. Para tanto, os profissionais precisam despir-se para construir 

uma escola que produza bens intelectuais e, indiretamente materiais, como relatado pelos PCAs.  

Anderson (2017) expressa o surgimento de novas características no mundo do trabalho, 

cabendo aos trabalhadores tornarem-se flexíveis, descartáveis, em constante mudança, porque 

o mundo está globalizado. Esse novo arranjo concentra poder sem centralização de autoridade, 

próximo ao declarado pelo DE: “Cabe ao gestor garantir os resultados que dependem 

especificamente da atuação de cada profissional”. O diretor concentra o poder de influenciar e 

provocar mudanças nas atitudes dos profissionais, pois todos seriam corresponsáveis. Nesse 

pensamento, a mudança é o agente responsável, nesse caso, mudar os profissionais da escola. 

E esta mudança não é individual, mas no coletivo da escola. O “despir-se”, repetido várias vezes 

na formação do professores, nos remete a um indicador de qualidade de ensino, que deve ser 
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apropriado por todos para que as práticas sejam mudadas. Novas crenças devem ser 

incorporadas: responsabilização ampla como a colaboração fora da sala de aula e a 

responsabilização restrita, aderindo aos requisitos curriculares, coletando e analisando dados 

obtidos na avaliação. Percebemos que a cultura do accountability (FREITAS, 2011) é o tecido 

que sustenta a formação continuada dos professores. As contradições são veladas, na medida 

em que os educadores devem assumir uma postura profissional alinhada aos princípios do 

Programa, que, por sua vez, se traduz em práticas no cotidiano escolar imersas de valores 

empresariais.  

 

5.3 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA: A MATERIALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 

VIVA  

 

     De forma recente, a relação entre o público e o privado institui-se, especificamente 

no campo educacional, trazendo profundas alterações nos marcos regulatórios da gestão da 

educação e na construção da gestão democrática. Mais que isso, é a interpenetração da lógica e 

princípios privados no cerne do aparelho estatal. No cenário da educação capixaba, o Programa 

Escola Viva pode ser considerado como um instrumento pioneiro da aliança estratégica de 

desprofissionalização dos professores (ANDERSON, 2017) e da entrega da educação pública 

nos braços dos empresários corresponsáveis pelo social, visto que  “qualquer voluntariado ou 

filantropia pode realizar educação para a qual ele se preparou e se titulou”, defende Melo (2009, 

p. 246).  

   A primeira questão teve o intuito de verificar os motivos do estado/SEDU em 

estabelecer a parceria com o ICE. “Quem trouxe essa parceria foi o ESA. [...] tendo um 

problema diagnosticado, fomos à caça de uma possível solução”, diz o depoente do ESA. Esta 

expressão alinha-se com a do empresário pernambucano e presidente do ICE, Magalhães, ao 

anunciar o seu papel social na educação capixaba “nossa mobilização é produzir soluções 

educacionais de reconhecida qualidade” (ICE, 2015a, p.8). “O ICE implantou a metodologia e 

juntos garantimos a implementação integral do método que custou entre 8 a 9 milhões de reais”, 

explicou o ESA.  

As palavras do ESA confirmam o que campo teórico vem desvelando: a posição do 

Estado em repassar obrigações que, até então, eram suas. Materializa-se, assim, o discurso da 

corresponsabilidade dos empresários na educação, princípio amplamente utilizado nas parcerias 

entre o Estado e o chamado Terceiro Setor. Os reformistas da educação, os Think thanks 
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passam, então, a atuar e a redefinir a política educacional capixaba, que se insere num 

movimento maior do capital. Este, por sua vez, busca estrategicamente,  superar suas crises, por 

meio de estratégias que, a um só tempo, desresponsabilizam o Estado das questões sociais e 

tornam a educação um serviço a ser oferecido pelo mercado ou pela sociedade civil (FREITAS, 

2012; PERONI, 2014; MONTÃNO, 2010), como exposto nos anteriores. “A escola faz o seu 

papel e o privado ganha com jovens mais preparados para o mercado de trabalho”, diz a PCA 

2. Esta percepção corrobora o problema  em tela, ou seja, a gestão da educação subordinada às 

perspectivas do capital e do mercado de trabalho, no contexto de  “coisificação humana e  

mercadificação de tudo”, no dizer de Harvey (2013; 2008). 

Os demais entrevistados apontaram, de forma recorrente, que a motivação em firmar 

parceria com o ICE foi o interesse em melhorar os índices de aprovação e reduzir  a evasão na 

educação capixaba, considerando os ótimos dos resultados no Ginásio de Pernambuco e  demais 

estados em que o ICE é parceiro. Constata-se a força da crença de que a educação pública 

necessita de soluções advindas do privado para alcançar melhores resultados. Já, o CP apontou 

a ampliação da educação de tempo integral prevista na meta 6 do PNE (2014-2024) e a opção 

de estudantes permanecerem mais tempo na escola. 

Cumpre trazer à baila a fragilidade dessa parceria, visto que está sujeita a mudanças 

de governo. No ano de 2019 mudou o governo e a educação de tempo integral, em 2020, segue 

com novas estruturas, consoante a LC Nº 928/201978. Ou seja, esta parceria é fruto de um plano 

de governo, não sendo, portanto, plano de Estado. Esta crítica foi sinalizada pelo CP: “a 

ausência de políticas duradouras reduzem a planos estratégicos de governos”. Esta questão 

impactou as verbas das escolas do Programa Escola Viva, visto que estão equivalentes as da 

escola parcial, desde o ano de 2019. Para o SRE, “isso afeta a estrutura curricular diversificada 

da educação de tempo integral”. Já as preocupações do ESA enviesam para outros sentidos: 

“Tal fato é prejudicial, pois aquilo que não se mede, não se administra; se toca!”. Esse 

depoimento reproduz o mesmo discurso do presidente do ICE “pois quem não planeja, não 

executa; quem não mede, não sabe de nada” (MAGALHÃES, 2008, p.4), já mencionado. 

Para o chamado Terceiro Setor, rankings de resultados têm sido questão-chave: a 

substituição do Estado provedor para “Estado de Competição” (COSTA, 2019, 162). O ESA 

enfatiza que o ponto alto da parceria é a melhoria da qualidade da educação capixaba, que se 

mostrava estagnada no ranking nacional com a 14º colocação. A qualidade da educação está 

vinculada a resultados e ranqueamento público. 

 
78 lei complementar nº 928, de 25 de novembro de 2019. Estabelece diretrizes para a oferta de Educação em Tempo 

Integral nas Escolas Públicas Estaduais e dá outras providências. 
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A segunda questão é a motivação em firmar a parceria com o setor privado  

A decisão de firmar esta parceria envolveu o ESA, SEDU e o Governo Paulo 

Hartung. a modelagem implantada no Ginásio de Pernambuco e em outros 

estados, cabia no bolso do estado e se mostrava extremamente exitosa. Assim, 

propusemos o modelo do projeto a SEDU e ao governador da época, Paulo 

Hartung, que apoiaram nossa ideia, respondeu o ESA. 

 

Foi possível evidenciar o que os estudos vêm elucidando sobre a adoção da 

privatização por concessão da gestão da escola à iniciativa privada, similar as escolas charters 

americanas (RAVITCH, 2011; FREITAS, 2012; PERONI, 2012; 2013, ADRIÃO;  GARCIA, 

2014) Os termos “a modelagem [...] se mostrava exitosa”, mostram-se coerentes as 

representações teóricas do neotecnismo e neotaylorismo (que advogam princípios como 

produtividade, eficiencia, eficácia ) e a ênfase na gestão somada a tecnologias gerenciais. E 

“cabia no bolso do estado” é a contradição de pagar pela gestão de um espaço que é por 

definição público em detrimento de investimentos públicos. Ao mesmo tempo, confirma-se a 

postura autoritária do governo Paulo Hartung em excluir, o diálogo e a participação dos 

segmentos da classe do magistério público e da sociedade civil organizada nas decisões 

populares.  

Dois professores (P2 e P4) afirmaram que a opção em firmar uma parceria público 

privada foi decorrência de uma decisão política, isto é,  trata-se de um programa de governo. 

“Esse projeto, na verdade, acabou virando uma marca do próprio governo Paulo Hartung”, disse 

a P2. A P4 explicou que o programa surgiu por conta de interesses políticos e por isso, sua 

implantação foi imposta, sem diálogo com a comunidade escolar. Relatou que “em 2016, eu me 

levantei e manifestei nas ruas de Vitória, junto aos professores e estudantes, contra a forma de 

implantação do Programa que interrompia o percurso das escolas selecionadas” (P4). Ainda 

enfatizou que não tiveram apoio do sindicato nos primeiros momentos:“a impressão era que o 

sindicato estava a favor do governo” (P4). Contudo, vale notar que o SINDIUPES repudiou  a 

forma antidemocrática do governo, pois este impôs mudanças significativas na gestão de  

escolas públicas.  

O ESA relatou que o debate foi amplo e intenso. Junto com a equipe da SEDU, 

apresentamos o projeto piloto ao Ministério Público, aos professores e estudantes interessados 

em ingressar na escola experimental. Ainda segundo o ESA, os debates aconteceram durante a 

tramitação do projeto na ALES.  

O SRE explicou que houve participação. Depois da implantação do primeiro 

CEEMTI São Pedro, as demais escolas transformadas passaram por um período de conversa 

com a comunidade escolar e tinham a opção de fazer a adesão ou não. O CP relatou que o estado 
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mapeou as regiões de implantação e definiu as unidades que atenderiam ao modelo. O CP 

detalhou que “houve o descontentamento dos profissionais e estudantes remanejados para 

outras escolas”. Os professores confirmaram a imposição:  

Não participei da implantação nessa escola, mas pelo que ouvi, também foi 

imposto. Em minha opinião, deveria criar escolas em tempo integral e não 

selecionar e transformar. Isto é antidemocrático” (P4).  

 

A forma como ocorreu a implantação gerou insatisfação dos professores da 

escola que sem escolha foram remanejados para outras escolas, por conta da 

carga horária que seria incompatível ao segundo vínculo de trabalho, distinto 

da rede estadual. Os estudantes fizeram manifestações, mas não foram 

atendidas. Houve transferências por motivo de trabalho e outros por opção. A 

nossa escola foi escolhida, porque o estado não teria recursos para construir 

um novo prédio, afirmou o P2.  

 

O Conselho de Escola se reuniu com a presença da então, coordenadora geral 

de implantação, com equipe do SRE, frente às imposições, porém os 

professores não falaram o tanto que gostariam de falar e a reunião foi muito 

breve. Na verdade, a decisão de implantar o Programa na escola, já estava 

tomada (P2) 
 

 

O CP sinalizou que o codnome “Escola Viva” foi fortemente criticado, porque denotou 

sentido pejorativo às demais escolas da rede. “Eu prefiro chamá-la de Escola de Tempo 

Integral”, diz o DE. Mas, o novo customizou-se. Há muitas escolas de tempo parcial que são 

altamente dinâmicas e com resultados melhores que os nossos, explica o CP. A fala do CP 

expressa que a qualidade da educação está além do tempo de estudo ofertado. Esta é a questão 

que mais tem desafiado a uma reflexão educacional abrangente: em que bases se sustentam os 

melhores resultados tanto das escolas de tempo parcial ou ampliado?  

Nota-se que as falas apresentadas condizem com a ideia que analisa a implantação do 

Programa “entre consenso e resistência”. Gramsci (2004) elucida a atuação do Estado ampliado 

(SEDU e ESA) como o lugar de dominação que comporta práticas alicerçadas no uso da 

força/coerção, mas também práticas para obtenção do consentimento (MONTAÑO 2010). 

Podemos perceber que o SRE se porta como intelectual orgânico, na medida em que buscou 

sedimentar um consenso em torno da ideia de que o Programa era a alternativa para a ineficiente 

gestão pública na educação (GRAMSCI, 1979). Em contrapartida, houve um dissenso 

proporcionado pela implantação ao modo top down, pois gerou dúvidas, incertezas e 

desestabilização dos profissionais e da comunidade escolar. Confirmamos nossa percepção que 

as ações de implantação foram definidas sem ou com restrita participação nos primeiros anos, 

entre 2015 a 2016. Com a normatização da adesão, por meio de credenciamento “sem uma 

prévia seleção”, as escolas interessadas passaram a se inscreverem. A ausência de transparência 
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na contratação da parceria e do acesso aos documentos que normatizam e regularizam a parceria 

evidenciam o caráter hegemônico dos atores político-econômico do Programa Escola Viva, 

onde um é a face do outro (SEMERARO, 2006). 

Questionados sobre as dificuldades na implementação do Programa, o ESA respondeu 

que foram muitas: “da adaptação (desvinculação dos “vícios tradicionais” e adaptação à nova 

metodologia) a uma carreira profissional com dedicação exclusiva”. Destacou o “choque 

cultural dos professores”, haja vista que os docentes não estão acostumados a se 

responsabilizarem pelo desenvolvimento da “aprendizagem individual dos estudantes”, pois as 

dificuldades podem estar associadas a outras dimensões como a socioemocional que interfere 

nos resultados. É necessário “fazer o professor enxergar que o aluno virou o protagonista da 

escola”. Acrescentou que nas “reivindicações dos professores em favor da educação, aparecem 

direito a ganhar mais e a trabalhar menos, a fazer isso ou aquilo, mas para a palavra 

aprendizagem, não existe pauta”.  

O SRE destacou, de forma similar, que as dificuldades se manifestaram na atuação do 

professor e denominou de “vício cultural do vínculo efetivo”: “eu faço o que quero, ninguém 

manda no meu trabalho, eu não tenho regras a seguir”. O SRE enfatizou que na Escola Viva 

“os profissionais devem adequar-se aos padrões que o modelo requer. Prioriza-se a concepção 

de escola e o pensamento coletivo deve sobrepor ao individual, em favor do projeto de vida do 

estudante”.  

Os depoimentos revelam a tentativa de inculcar que a causa dos problemas da educação 

está na gestão e a solução é um modelo de gestão que padroniza atuação, pensamentos e 

comportamentos em busca de um objetivo comum: a produção de desempenhos eficientes dos 

professores para alcançar as metas desejáveis de uma gestão para resultados. A 

responsabilização do professor pelo sucesso ou fracasso dos alunos ignora as investigações que 

demonstram inexistência linear de relação entre as oportunidades educacionais e as 

oportunidades sociais e econômicas (NARDI, 2015; PARO, 2014; GADOTTI, 2014; 

OLIVEIRA, 2005 e KRAWCZY, 2005). Canário (2008) lembra que o desencanto com a escola 

afetou a juventude tanto na relação com a escola quanto na relação com o mercado de trabalho. 

Apreende-se que as políticas nacionais, submetidas aos ditames da mundialização, se renderam 

à racionalidade econômica, à redução das proteções sociais e à desregulamentação do mercado 

de trabalho. A expansão dos sistemas escolares e as mudanças do mundo do trabalho aumentam 

a frustração de uma escola com possibilidade de obter melhores rendimentos. Nesse sentido, 

tanto os professores quanto os alunos são “reféns” da falta de sentido da escola. 
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Nas palavras do P1, cerca de 15% a 20% dos alunos demonstraram insatisfação ao 

modelo de ensino integral. Eles precisaram ser convencidos e “convertidos”, isto é, a quererem 

estudar tempo integral e se adequar ao modelo. O SRE afirma que “A escola precisa ficar o 

tempo todo convencendo-os a querer, principalmente o estudante da 1ª série. Os estudantes 

entrevistados afirmaram que gostam da escola e das aulas de projeto de vida. A voz do (Est 2) 

reflete a expressão dos demais: “Eu estudo nesta escola desde o 9 ano. Fiz três projetos de vida 

diferentes, amadureci as minhas ideias e vontades”. Na voz do Pai, considera a escola acessível 

às necessidades aos estudantes, porque os professores possibilitam a aproximação dos 

estudantes. O P5 destaca que a escola em tempo integral favorece, em especial, os estudantes 

de risco social e possibilita o desenvolvimento integral por meio de distintos projetos sociais e 

individuais como o projeto de vida e a criação de vínculos com os professores e entre os próprios 

alunos. Nas palavras do P5, a participação em práticas de protagonismo no modelo de gestão 

promove a formação de valores éticos, autonomia, voluntariado e responsabilidade individual 

– princípios que possibilitam o exercício da democracia e da cidadania. Porém, na perspectiva 

da gestão democrática da educação, a formação do estudante perpassa pela análise crítica das 

relações de poder a partir das contradições, no contexto da sociedade capitalista. Nessa direção, 

busca-se objetivos que promovam o exercício democrático da cidadania sustentado nos 

princípios do bem comum. 

A subcategoria, a seguir, pretende analisar acerca dos termos educação integral e  

educação em tempo integral. Estes termos são utilizados de forma recorrente nas falas, 

indicando tendências político-filosóficas. O Projeto de Vida, eixo central da proposta curricular, 

aparece vinculado às dimensões da educação integral. Esta questão nos provocou analisar, de 

maneira sucinta, pressupostos ideológicos constituídos nas falas atinentes à subcategoria 

educação integral. 

 

5.3.1 Programa Escola Viva: política indutora de educação integral 

 

A parceria, por si, é uma política indutora da educação integral, afirma o CP: “O 

Programa nasceu para ser uma escola de tempo integral, na perspectiva de educação integral e 

de melhores resultados”. O PCA 1 distinguiu os conceitos: “Existe um mal-entendido entre a 

educação integral e educação em tempo integral:  educação integral propõe trabalhar as 

dimensões do ser, enquanto a educação em tempo integral pode ser atribuída para “guardar” os 
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estudantes em situação de riscos sociais”. Nas palavras do Pai: “a escola de tempo integral, 

além de oferecer melhores oportunidades, é uma forma de ter menos jovens expostos à rua”. 

Consoante os estudos de Cavaliere (2007, p.1016) o tempo escolar vem se constituindo 

como objeto de estudo no campo internacional e nacional “como um elemento importante no 

conjunto das reflexões sobre a escola”. Os depoimentos apresentados vão ao encontro das 

diferentes formas de ampliação de tempo diário de escola, estudados pela autora: (a) ampliação 

do tempo como forma de se alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os 

indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e rotinas escolares; (b)ampliação 

do tempo como adequação da escola às novas condições da vida urbana, das famílias e 

particularmente da mulher; (c) ampliação do tempo como parte integrante da mudança na 

própria concepção de educação escolar, isto é, no papel da escola na vida e na formação dos 

indivíduos. Qual o papel da ampliação de tempo da escola pública conduzida por um modelo 

de cogestão público privada? Nas palavras de Cavaliere (2007, p. 1017) “Reduzir as 

potencialidades da ampliação do tempo de escola à busca de mais eficiência nos resultados 

escolares ou à adaptação às rotinas da vida urbana contemporânea limita os possíveis sentidos 

ou significados educacionais inovadores dessa ampliação”. Ressalta-se que na voz do Pai, 

expressa a necessidade da ampliação do tempo escolar em atendimento as novas demandas da 

vida urbana. Esta necessidade está incorporada como um direito social previsto na LBBEN de 

1996 e reiterada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990 e no Plano 

Nacional de Educação, Lei n° 13.005/2014 (PNE, 2014-2024). 

Os depoimentos, a seguir, consoante os pressupostos da educação integral (COELHO 

2009) apresentam perspectivas político-filosóficas da educação integral na formação integral 

dos estudantes:  PCA 1 A educação integral do programa escola viva está sustentada na 

dimensão interdimensional para formar além da dimensão cognitiva - o socioemocional, o 

espiritual, valores, ética, por meio de práticas de convivência, a começar entre a equipe escolar, 

para que os estudantes tomem como exemplo a reproduzir, ou seja, é a educação pelo exemplo. 

“É uma oportunidade de formar as competências para o século XXI”, acrescentou o CP. 

O SRE defende a educação por competências e ressalta que as dimensões (cognitiva, 

socioemocional, espiritual) “não se alinham a Pedagogia Tecnicista e nem minimizam a 

formação de mão de obra”. Pelo contrário, “Eu vejo como uma pedagogia que oportuniza a 

formação de sujeitos em todas as suas dimensões, inclusive a socioemocional para estar e viver 

com as demandas e necessidades, desse século”. Ainda conforme o SRE, a Proposta teórico-

metodológica da Pedagogia da Presença, por meio de diretrizes e práticas educativas, oferece 

recursos para a construção do Projeto de Vida durante a sua formação escolar. Expressando 



163 

 

 

uma visão similar, a P4 enfatizou que “Esse é o motivo da disciplina Projeto de Vida. O Projeto 

de Vida é o eixo central do modelo da escola. O desafio é que o estudante acredite em si mesmo, 

porque nós acreditamos nele”. 

Para o DE, o Programa Escola Viva é uma maneira de destinar aos estudantes mais 

tempo na escola, de preferência ofertando educação na perspectiva da educação integral. “Eu 

acredito muito, na escola de tempo integral”, ressalta o P4. O PCA 1 esclarece que “o mercado 

induz o desenvolvimento cognitivo, porque fomenta pessoas competitivas”. Na visão do PCA 

2, as eletivas, ofertadas semestralmente, alinham às concepções filosóficas e pedagógicas do 

modelo (o protagonismo, projeto de vida, ações comunitárias, parcerias) e incentivam o 

estudante a encontrar sentido no seu projeto futuro. O CP 2 explicou que o ponto de partida é 

“O que esse projeto pretende desenvolver? O que se alinha ao projeto de vida?” (CP 2). Ainda 

acrescentou como os projetos são desenvolvidos. Nas palavras do CP 2, os projetos são 

alinhados ao mercado de trabalho e ao campo empresarial a partir de cursos, palestras (com 

empresários e profissionais que atuam no mercado de trabalho) sobre a criação e composição 

de setores distintos como RH, linha de produção e montagem, cálculo de lucros, fluxo de caixa, 

vendas e entrega dos serviços. “Não sei se atendemos as expectativas de todos os parceiros, 

mas é uma forma de fazer o seu marketing, de apresentar-se como voluntário, de ser visibilizado 

na comunidade escolar e local. Sabe-se que as empresas lucram com isenção de tributos”, relata 

o CP 2. 

A análise dos depoimentos permite-nos inferir que a educação integral no contexto 

neoliberal, em que se insere o Programa Escola Viva, perpassa pressupostos que assumem novos 

discursos, difundindo a ideia do empreendedorismo e do “aprender a aprender” interligando 

campo empresarial ao currículo escolar. Propaga a educação para a cidadania, mas o foco está 

no emprego.  Podemos apreender que as declarações apontam para uma abordagem típica da 

concepção de educação do tipo racional-positivista, expressa por Saviani (2003), discutida no 

capítulo 2. Embora a proposta indique uma formação interdimensional, apresenta um consenso 

de direção política, moral, intelectual e psicológica a serviço do capital, ocultando as 

contradições. Utilizando-se das práticas como projeto de vida, protagonismo, clubes juvenis e 

liderança, discutidas na seção 3.2, remetem a uma formação de  autorrealização e 

responsabilização por um projeto futuro, abstraída de uma sociedade dividida em classe, em 

que a justiça social e a dignidade humana se materializam na formação de mão de obra 

competente para a produção de bens, serviços e consumo, o que Harvey (2004) caracteriza ao 

descrever  o modo de acumulação flexível, como visto no capítulo.   



164 

 

 

As vozes apresentam o Projeto de Vida, eixo central do currículo, como uma disciplina 

e conteúdo transversal a ser discutido e praticado no currículo escolar, de o que possibilita uma 

igualdade de oportunidade e não de resultados. Assim, o que faz a diferença é o mérito, o 

esforço individual, cada um lutando pelo seu projeto de vida. A contradição desta assertiva é 

que a igualdade de oportunidade está no ponto de partida que é a questão da própria “base da 

construção da desigualdade de resultados” (FREITAS, 2012, p.383). Os resultados de 

aprendizagem não resultam de uma questão individual descolada do contexto social, sem aceitar 

a concretude da totalidade. A escola é uma construção social que incorpora determinadas 

funções sociais, “a mando da organização que a cerca” (FREITAS, 2003, p.14). Salta aos olhos 

que as concepções que lastreiam a Escola Viva estão imersas na cultura liberal, socialmente 

dominante e seletiva. A escola não é um espaço neutro e ingênuo. Ela cumpre sua função social 

a serviço de um sistema social. 

Podemos inferir que o mercado se empenha em decifrar ações coletivas e individuais, 

e, a partir disso, modelar corpos e mentes para atender as exigências do século XXI. Assim 

sendo, na medida em que a educação é submetida às perspectivas do mercado/competição e, 

em particular em nossa vida diária, torna-se um desafio, como bem sinaliza, Anderson (2017, 

p. 597) pensar “além da concorrência individual em direção ao bem comum”. Cabe, então, 

questionar: Quem será esse indivíduo que se pretende formar? Que tipo de sociedade se 

pretende formar? 

 

5.4 MECANISMOS QUE RECONFIGURAM A GESTÃO EDUCACIONAL 

 

Nesta seção, intentamos analisar a categoria gestão da educação fortemente orientada 

pelas metas de eficiência delineadas no Plano de Ação da escola, reverberadas em âmbito 

estadual. A mudança para uma gestão de responsabilização interna e externa tem sido debatida 

por distintos autores, como Anderson (2017), Costa (2019), Freitas (2012), Lima (2012), 

Oliveira (2015), dentre outros. Os profissionais, cada vez mais, estão lidando com diferentes 

formas burocráticas de controle.  

 Nesta perspectiva, pretendemos refletir acerca do modelo de gestão da escola, cujo foco 

está na obtenção de resultados. Entendemos que a gestão democrática é um processo em 

construção inacabado que se manifesta por meio de práticas democratizantes que promovem a 

formação do estudante na sua individualidade, considerando sobretudo, a formação política e 

cidadã na coletividade. Ressaltamos, como exposto no capítulo 2, a importância da participação 
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e autonomia, enquanto mecanismos da gestão democrática. As vozes nos possibilitaram 

analisar, por um lado, as percepções dos sujeitos em relação ao modelo de gestão implementado 

no Programa Escola Viva; por outro, as implicações desse modelo no campo da gestão 

democrática.  

Quando questionados sobre as mudanças impactadas na gestão da escola, obtivemos as 

seguintes declarações: O ESA, pauta-se no ciclo PDCA como a ferramenta que impacta a gestão 

da escola: planejar, executar, medir/controlar e ajustar. No entendimento do ESA, o ciclo PDCA 

deve ser construído no dia-a-dia da escola, “sobretudo porque os cursos de Pedagogia não 

ensinam esse processo”, enfatiza o ESA. Na visão do ESA, o ciclo PDCA é “Uma metodologia 

consistente, exitosa e capaz de avançar nos quesitos aprovação, redução da evasão e melhoria 

no processo de aprendizagem” (ES). Vale lembrar do alerta feito por Ravitch (2011, p.8) ao 

constatar, no sistema escolar norte-americano, o uso de mecanismos para alcançar metas 

esperadas: “Não faz sentido impor soluções que nunca foram efetivas e presumir que eles irão 

produzir algo melhor do que resultados razoavelmente bons”. Ignorando tal alerta, o ESA 

parece acreditar que a partir da aplicação das Tecnologias de Gestão Educacional (TGE) e o 

ciclo PDCA os resultados serão positivos. Assim, segundo o ESA, se o professor aprender o 

ciclo (planejar, executar, medir/controlar e agir) conquistará bons resultados e encontrará 

satisfação em seu trabalho. “A grande maioria relata que saem cansados, mas realizados porque 

veem os resultados”, afirma o ESA. As afirmativas dos gestores corroboram as declarações do 

ESA:  

O PDCA é um dos princípios da gestão. É um elemento que que faz parte da 

gestão e que permite uma avaliação constante do plano de ação da escola e 

seus desdobramentos. Planeja, executa, avalia e ajusta. Eu tinha dificuldade 

em lidar com modelos, hoje, vejo com outro olhar, porque se a ação não 

obedece a etapas, queima-se umas ou finaliza-se sem realizar os ajustes que 

fazem toda a diferença (SRE).  

 

O PDCA é uma prática do campo empresarial/administrativo, inserido no 

modelo. Essa prática não se consolida em um instrumento. A forma de realizar 

é livre: por meio de uma roda de conversa, avaliação escrita orientada, em 

grupos, dentre outras (CP). 

 

Todas as vezes que uma ação é implementada faz-se um PDCA. Inclusive os 

estudantes realizam o PDCA das etapas realizadas como horas de estudos, 

resultados de provas, verifica as fragilidades, realinha e retroalimenta. O 

PDCA do gestor é encontrar o equilíbrio entre a voz do estudante e a voz da 

equipe escolar (DE). 
 

 

O Est 2 ratificou a fala do DE: “Quando a aula não está bem, nós recorremos ao PDCA. Fazemos 

uma roda de conversa para resolver bem direito o problema”. O professor (P1), contudo, respondeu 
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o questionamento de forma distinta: “O Programa nada mais é que uma receita que vai sendo 

aprimorada a cada dia.  Não é estático e sofre modificações, à medida que surgem às necessidades”. 

Nota-se que a referência ao ciclo PDCA, como base e princípio da gestão, só foi destacado pela 

equipe gestora. Nas palavras dos PCAs e dos professores, tal ferramenta não é sinalizada. Será 

que o PDCA foi mitigado em função dos conhecimentos e saberes advindos da licenciatura e 

da experiência? 

Os depoimentos nos levam a refletir sobre três questões:  Os gestores, no âmbito da 

educação, coadunam com o expressado pelo ESA, acerca da incorporação da ferramenta 

empresarial na gestão da educação.  Tal perspectiva, contudo, vai de encontro aos estudos no 

campo da didática que analisam o ensino e aprendizagem como processos indissociáveis, tendo 

interferências de fatores internos e externos que afetam os resultados educacionais.  

A segunda questão consiste em responder ao ESA que o curso de Pedagogia possibilita 

o entendimento e a análise das distintas forças que, ao longo da história da educação, buscam 

minar o processo de construção da gestão democrática da educação. Assim, o curso ressalta o 

cuidado necessário com o uso de instrumentos, ferramentas e práticas pedagógicas, criadas ou 

(re)adaptadas, que podem estar a serviço de uma formação pautada por condutas pouco 

democráticas, ou mesmo antidemocráticas. Mediante as afirmativas e o quadro referencial, 

inferimos que o PDCA é um planejamento controlável, macro e micro estruturado e de 

autocorreção que possibilita um retroceder para ajustar o que foi operado para obter a eficácia 

dos resultados.  

Este controle contínuo do planejamento imprime a capacidade de racionalizar o 

processo educacional e, ao mesmo tempo, os fins que a gestão está a serviço – o 

aperfeiçoamento do desenvolvimento humano, em contramão à formação do sujeito histórico-

social, como diz Paro (2016). Alinhada às novas tecnologias de gestão educacional, o ciclo 

PDCA é operado pelo Sistema de Gestão de Qualidade. Este sistema está subordinado às ideias 

gerencialistas e neocientíficas e defendem a desregulação e privatização do público, distante do 

intuito de melhorar a qualidade social da educação. A justificativa central é apresentar um 

indicador de qualidade do ensino para que as práticas educativas sejam ajustadas para alcançar 

os melhores resultados. Políticas, nesta perspectiva, vêm induzindo a sociedade a apropriar-se 

de indicadores de qualidade para escolher os melhores serviços no “mercado educativo” 

(Oliveira, 2015, p. 640). 

Ao reportarem acerca da origem do ciclo PDCA e sua aplicação na educação, o SRE e 

o CP evidenciam que o uso da ferramenta não reduz a identidade de escola. Na visão do SRE, 

tal comparação constitui-se na base da gestão escolar. “É o modelo de gestão que delineia com 
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precisão o planejamento, metas, estratégias e os resultados do que se almeja. As fragilidades 

são replanejadas e o ciclo recomeça”. Para o CP, o PDCA soma-se aos termos produto, entrega, 

fluxo, devolutiva que se adaptaram às práticas existentes e humanizaram-se no ambiente 

escolar. “Se o projeto educativo tem como pano de fundo tornar a escola uma empresa, isto está 

muito disfarçado”, esclarece o CP. O PCA1 faz uma reflexão similar à do CP: “Na perspectiva 

empresarial, esperam-se resultados, produto embalado e pronto para o mercado. No entanto, a 

formação humana não funciona como uma produção em série; as pessoas dão respostas em 

maneira e em tempos diferentes a um mesmo estímulo”, explicou.   

Nesse sentido, duas falas sinalizam uma ideia subversiva: “O que faz a diferença é o 

lugar que esses termos vão ocupar na atividade docente: o modelo pode até seguir uma estrutura 

empresarial, mas a escola é subversiva, isso me atrai”, disse o PCA1. Para o CP, “as práticas 

nos cotidianos subvertem-se e quem dá os sentidos da formação em todas as suas dimensões é 

a escola”. Tais pensamentos nos provocam refletir: como os profissionais resistirão aos ditames 

da gestão gerencialista e promoverão a construção da qualidade social da educação? É possível 

subverter as políticas públicas indutoras de promoção do individualismo, da meritocracia, da 

competividade entre estudantes, escolas e sistemas de ensino? Para Paro (2014) só persistirão 

pelas veias de construção da gestão democrática. Lima (2011; 2014) adverte acerca da pressão 

sobre a gestão da escola que tem despolitizado suas decisões e naturalizado seus procedimentos 

como técnico-racionais.  

O referencial teórico nos possibilita inferir de que há uma forma híbrida de gestão, no 

Programa Escola Viva, pois mescla  mecanismos democráticos com novas tecnologias 

burocráticas e neotaylorianas (COSTA, 2019; LIMA 2012;2014), sinalizamos uma contradição 

nos discursos do ESA, SRE e do CP quando há depoimentos que criticam a burocracia da 

ferramenta: “Perde-se muito tempo preenchendo formulários, produzindo relatórios com dados 

quantificáveis e verificáveis, diz o PCA2. Na mesma linha, o PCA1 questiona a intensa 

burocracia de comprovar tudo que se faz e declara uma reflexão nessa questão: “Na medida que 

os registros impedem o professor de estudar, de ser um pesquisador, torna-se controle. Diante 

de tantas exigências, questiono se querem que o modelo funcione ou se há uma certa sabotagem, 

pois, uma das críticas ao Estado é que ele burocratizou demais”. Há um olhar distinto de um 

professor, o (P2) ao relatar que a escola parece uma empresa: “a forma como realizam as 

cobranças parece uma empresa mesmo. Às vezes, há um excesso de burocracia, passa um 

sentimento que estão sempre desconfiando da competência, da intenção do professor, no 

entanto, o projeto em si é muito bom, muito bom mesmo”.  No entanto, o CP  



168 

 

 

vê os registros de outra forma: o modelo de gestão induz a reinventar, a criar 

estratégias e instrumentos que nos levem aos resultados almejados. Todo 

mundo que está aqui, chega um determinado momento que diz: “isso é muito 

para mim. Depois volta: mas, eu dou conta. O sentido de “é muito para mim’, 

remetem aos dados que continuamente são analisados e as demandas 

decorrentes desses dados, como novas estratégias e metodologias, ações 

estratégicas, e sobretudo o de cuidar de pessoas. Apesar de serem muitos 

registros e relatórios, há tempo para que os realizem, diz o CP. 

 

As afirmativas expressam algumas contradições, pois, ao mesmo tempo que valorizam 

a ferramenta dizendo que é consistente, exitosa, criativa, produz ótimos resultados, ela também 

requer comprovações e evidências burocratizantes para validar os resultados. Verifica-se, 

assim, procedimentalismos do tipo técnico-instrumental que geram desconfiança por parte dos 

docentes. O tempo do professor é reduzido pelo excesso de relatórios, dados que alimentam 

instrumentos de controle. Tal relato expressa uma gestão pautada na regulação burocrática e 

gerencialista, abordado no capítulo 3. Dessa crítica do PCA 1, nos importa questionar: A quem 

interessa o professor pesquisador? Que conhecimentos são valorizados no Programa em tela? 

Quem se interessa pelas pesquisas no âmbito educacional? Na visão do SRE, não vê como ponto 

negativo:  

Na verdade, gosto muito do modelo. A gente aprende muito e se envolve 

muito. O que vejo são dificuldades de lidar com as mudanças que precisam 

acontecer no interior das pessoas, principalmente na cultura escolar dos 

profissionais e do estudante que precisa gerenciar sua própria aprendizagem. 

A escola por meio de disciplinas e métodos auxiliam o estudante nesses 

processos (SRE). 

 

Eu tinha medo de me aposentar ou de partir desta vida e não ver mudanças 

que eu pudesse acreditar na educação. Não é porque eu estou gestor que 

declaro isto. Hoje, eu vejo, que a educação tem jeito (DE).  

  

O CP expressou de forma similar: O modelo foi pensado para dar muito certo. 

Porque todas as ações foram pensadas, comprovadas e experimentadas. O 

modelo promove um tempo dinâmico e produtivo.  

 

Consoante ao entendimento de Lima (2013), essa forma de ver uma escola que funciona, 

exponencialmente, por resultados medidos reflete a naturalização da ideia de que o “público 

não é bom” e “o privado que é eficiente e eficaz”. Tal contradição é velada por determinantes: 

político-econômicos, correlação de forças internas do Estado e relações estabelecidas entre os 

sujeitos do tipo hierarquizadas, centralizadoras e autoritárias. A história nos mostra que o modo 

como a nossa sociedade se constitui, e consequentemente, pelo papel do Estado frente às 

políticas sociais, é fruto de uma cultura autoritária e centralizadora (CABRAL NETO E 

CASTRO (2011). 
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Quando perguntados sobre o que consideram como positivo no modelo de gestão, 

responderam, de forma unânime, que o protagonismo e as práticas acolhedoras causam impacto 

à estrutura da escola atual. O acolhimento propõe uma recepção cuidadosa dos ingressantes, a 

fim de evitar episódios como bullyings, isolamentos, que, não superados, causam dificuldades 

na aprendizagem e, muitas vezes, evasão. O ESA destaca as experiências compartilhadas pelos 

acolhedores79 na inauguração da escola piloto em Vitória, ES: “Trouxemos estudantes de 

unidades fora do estado, que já haviam passado pela experiência. Essa conversa de jovem para 

jovem “dá mais robustez ao projeto”, enaltece o ESA”. A experiência é replicada nos centros 

inaugurados: “Os acolhedores que nos receberam, quando a escola foi inaugurada, informaram 

aos estudantes, professores e a nova gestão como a escola funciona”, disse o Est 3. Nas vozes 

dos entrevistados, todos apontaram que essa recepção é o ponto alto da gestão do modelo. “Os 

pais também participam com informações relacionadas aos sonhos dos seus filhos”, acrescenta 

o CP. Cada semana foi um tema envolvendo dinâmicas, atividades de grupo, tudo relacionado 

ao projeto de vida. O Est 3 explicou que “nós jovens acolhedores passamos por uma formação 

e no momento que praticamos, eles começam a aprender a ser acolhedores, também”. Todos os 

entrevistados destacaram que a prática do acolhimento é um exercício de todos e culmina com 

Tutoria. O diretor é o responsável pelo primeiro acolhimento: “sou o primeiro a chegar para 

fazer o acolhimento dos estudantes, depois faço dos professores e demais profissionais”. Foi 

consensual que a gestão busca promover um clima acolhedor entre a comunidade escolar. 

Explica que a solução está em aceitar a ideia de “que tudo começa com o estudante. O estudante 

tem ciência sobre a organização do trabalho pedagógico e da gestão”.  

As bases filosóficas do protagonismo, do acolhimento e do Projeto Vida se sustentam 

na Pedagogia da Presença. A efetivação da prática educativa de olhar o jovem estudante na sua 

totalidade e reconhecer que há uma história social, familiar, afetiva impacta positivamente no 

seu desenvolvimento acadêmico, pessoal e socioemocional. “Muitos estudantes ingressaram na 

escola com dificuldades distintas de relacionamento. Ao longo da prática da Pedagogia da 

Presença, tais estudantes desenvolveram uma relação amistosa e respeitosa”, explicou o DE. 

“A Pedagogia da Presença contagia os relacionamentos e fortalece o sentimento de 

pertencimento, de tal forma que não somos mais os mesmos”, enfatiza o CP. “Se fosse para dar 

uma nota, eu daria 10. E se acabasse, eu lamentaria muito ao Estado, porque estaria perdendo 

uma das melhores coisas que ele tem” (Est 2). O Pai atribui à dinâmica da escola como 

 
79 Os acolhedores – são grupos de estudantes que se dispõem a realizar o acolhimento quando é aberta uma nova 

unidade. Este grupo recebe formação para atuar nos acolhimentos. Na semana de inauguração do Programa Escola 

Viva, os acolhedores eram estudantes e ex-estudantes do Ginásio de Pernambuco.  
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imprescindível: “o incentivo e a responsabilidade dos pais contam muito, mas uma escola 

dinâmica e diferenciada em ações, eleva muito a motivação do estudante em estudar”.  

As assertivas nos evidenciam que o princípio da Pedagogia da Presença baseia-se 

notavelmente em práticas empáticas ao estudante. A dimensão socioemocional passa a ser um 

aspecto a ser desenvolvido e assistido pelos professores e profissionais da escola. Cabe ao 

gestor e tutores promoverem o acolhimento e a autoestima para que os estudantes alcancem 

êxito na sociedade e no exercício da sua cidadania. A promoção da autoestima, notadamente 

nos estudantes, constitui-se como uma das TGE proposta pelo ICE (2015): a delegação 

planejada é uma ação exitosa da gestão. Tal ferramenta tem como objetivo gerar sentimentos 

de autoestima, orgulho coletivos e o entendimento das expectativas referentes ao desempenho 

e surgimento do espírito de equipe (ICE, 2015). “Assim, a escola tudo pode, porque ela é vista 

deslocada do meio social”, diz Costa (2011, p. 37). 

O protagonismo do estudante está sustentado no Projeto de Vida, considerado um marco 

no modelo de gestão pedagógica. “O protagonismo é premissa do Plano de Ação da escola. O 

estudante é o centro do processo educativo e deve estar envolvido em todos os processos”, 

ressalta o CP. É consensual o reconhecimento de que o estudante tem voz ativa e domínio sobre 

os princípios e funcionalidades das atividades disponibilizadas pelo Programa, como as aulas 

eletivas e tutoria. Os estudantes expressaram admiração pela escola: “Acho que é simplesmente 

a escola que todo mundo sonhou na vida ter. É completamente diferente de todas as outras 

escolas que eu já estudei”, diz o Est 2. Para o Est (1), a diferença da escola está no contato direto 

com os professores e os gestores da escola (DE e CP): “a voz do estudante é importante na 

gestão da escola” (Est 1). 

Nossa análise acerca do protagonismo é o acirrado conteúdo ideológico exercido por 

meio dos currículos que operam no cotidiano da escola. Tal suposição vai ao encontro do estudo 

de Silva; Souza (2009) que elucidam que o modelo de gestão empresarial na escola pública vai 

além de um cariz técnico e operacional que garanta eficiência e produtividade, sequer, 

motivados pela filantropia de empresas sociais ou corresponsáveis. “Tal participação está 

ancorada por forte conteúdo ideológico que opera na esfera cultural e política com alguns 

desdobramentos sobre o “currículo oculto” da escola (SILVA; SOUZA, 2009, p.784). Tal 

conteúdo à luz dos fundamentos filosóficos, expostos no item acerca do protagonismo, segundo 

Harvey (2008), tratam dos interesses de classe em transformar ‘num interesse geral ilusório’, 

pois a classe dirigente pode, com sucesso, universalizar suas ideias como ‘ideias dominantes’” 

(2008, p. 81).  
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Partindo desse entendimento, as bases do protagonismo evidenciam uma ideologia 

consubstanciada no homem ideal para atuar em uma determinada sociedade. Inclui-se a 

educação interdimensional que “transcenda o domínio da racionalidade (do logos) e incorpore 

os domínios da emoção (pathos), da corporeidade (eros) e da espiritualidade (mythos)” (ICE, 

2015b, p. 47). Costa (1997) busca, nas quatro dimensões do ser, fundamentos da Paidéia grega80 

que valorizam o paradigma do desenvolvimento humano, que, por sua vez, se comunicam com 

os quatro pilares da educação para o século XXI. Na perspectiva materialista-histórico dialética, 

a centralidade da formação interdimensional é o estudante que se faz sujeito em seus aspectos 

individuais e, substancialmente, coletivo.  Para Paro (2010, p.30)  “o essencial a se considerar 

é que, se o fim a alcançar é o homem como sujeito, a maneira e os métodos utilizados precisam 

ser coerentes com esse fim”.  

Assim, práticas passivas pressupõem, por um lado, ocultar contradições e conflitos entre 

classe dominante e a classe trabalhadora e, por outro, apresentar um consenso de direção 

política, moral, intelectual e psicológica. As atividades-meio como Projeto de Vida, 

protagonismo, clubes juvenis, liderança remetem a uma formação de  autorrealização e 

responsabilização por um projeto futuro, abstraída de uma sociedade dividida em classes, em 

que a justiça social e a dignidade humana se materializam na formação de mão de obra  para a 

produção de bens, serviços e consumo.  

Buscamos contemplar um currículo fundamentado em práticas e experiências 

democráticas, que compõem o constructo dos valores éticos, políticos e humanos como  

solidariedade, justiça, igualdade em face às contradições de uma sociedade de classes. A 

categoria gestão da educação assume relevância neste estudo.  

 

5.4.1 Participação e Autonomia na gestão da Escola Viva 

 

Os conceitos de participação e a autonomia na gestão democrática se concretizam nos 

processos decisórios da organização do trabalho pedagógico e administrativo com os segmentos 

da comunidade escolar. Importa destacar que a existência de mecanismos democráticos não 

garante uma gestão democrática. Esta requer o exercício consciente da sua função social: a 

democratização da educação e a emancipação política (SOUZA, 2009; FREIRE, 1997;1999, 

 
80 Trata-se de uma visão antropológica do ideal do homem grego que mais tarde incorporou-se aos fundamentos 

judaico-cristão, no qual deu origem a civilização ocidental (ICE, 2015, p. 47). 
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PARO, 2016; FERREIRA E AGUIAR, 2009).  Os depoimentos, em geral, apontam que a 

gestão é democrática, porque todos os segmentos participam das decisões da escola.  

Eu considero que a forma como é coordenado o trabalho pedagógico pratica-

se gestão democrática. Nada aqui é decidido sem passar pelos colegiados. Se 

os alunos não aprovarem uma determinada ação, esta não é realizada.  Por 

exemplo, as disciplinas eletivas são discutidas com os estudantes e toda equipe 

escolar em momentos distintos. As ideias são discutidas entre os seus pares, 

depois chega-se a maioria. A Participação e autonomia é ativa e praticada em 

todo o tempo (P5). 

 

A gestão democrática não se materializa na eleição do diretor. Pra mim, a 

gestão democrática é o que acontece aqui. É a divisão de responsabilidades 

dando a todos os atores da escola uma parcela desta responsabilidade. A 

participação é ativa e efetiva. Os atores participam do planejamento, da 

execução e da avaliação de todas as atividades da escola. O Conselho de 

Líderes exerce papel relevante nas decisões da escola (CP). 
 

 

No entanto, Lima (2014), Paro (2010), Saviani (2003), Freitas (2012) entre outros  

destacam que princípios  como eficiência, eficácia, controle  e produtividade  são originários 

do setor econômico e têm marcado a gestão do chamado Terceiro Setor, parceiros recorrentes 

do mundo público. 

Se a NGP, por um lado, critica  mecanismos eleitorais e  órgãos colegiados alinhados à 

gestão democrática, por outro, recorre a instrumentos democratizadores como participação, 

autonomia. Tal movimento serve, ao mesmo tempo, para restringir resistências ou dar 

legitimidade as ações adotadas. Ou seja, instrumentos democratizantes não são eliminados, 

amplia-se o uso de “práticas democráticas e participativas”, porém as formas de participação 

são previamente definidas pelos indicadores de participação com restrita autonomia. Pode-se 

verificar que a assertiva do SRE evidencia os indicadores de participação da gestão. A presença 

dos princípios da NGP pode ser confirmada na fala do ESA, que anuncia que a gestão 

democrática não foi impactada com o modelo implementado. Pelo contrário, mas o foco da 

gestão está nos resultados.  

O modelo não impactou a gestão democrática. Pelo contrário, é uma 

democracia organizada, tudo é discutido. É discutir uma ação com a 

expectativa de resultados com aquela ação. Em que vai melhorar? Enquanto 

vai impactar na aprendizagem? Essa ação pode ser medida? Como será 

medida? E se alcançou resultados satisfatórios, a experiência será replicada 

em rede. A gestão de uma escola deve ser realizada de forma objetiva. Se não 

definir metas e ações para alcança-las, é uma gestão apenas para apagar 

incêndios e fazer serviços burocráticos.  Eu vi nas escolas, gestores e 

professores que trabalham muito, mas estão angustiados, frustrados porque 

não veem resultados satisfatórios.  
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Ou seja, a participação, nesse modelo de gestão supostamente democrática, é reduzida 

a uma sistematização pensada aprioristicamente pelos técnicos-instrumentais, desvinculada da 

correlação de forças mais amplas, como adverte Alcântara (2011). Desse modo, o Programa 

sob análise comporta uma dimensão política que atende aos “interesses dos grupos dominantes 

que, por meio dela, incutem a concepção de mundo e de homem que lhes é mais favorável” 

(PARO, 2002, p.13). Tal implicação foi identificada no depoimento do PCA 2.  “Todas as ações 

da escola são norteadas pelo plano de ação elaborado e aprovado pelos segmentos da escola. O 

projeto político pedagógico não é evidenciado para nós”. Assim, pode-se confirmar que o plano 

de ação assume os “interesses e forças sociais, presentes em uma determinada situação 

histórica” (PARO, 2003, p.13).  

A condução da escola foi considerada como “uma gestão sobrecarregada disciplinada 

por meio do monitoramento e acompanhamento dos resultados de todas as atividades 

desenvolvidas na escola (PCA1). Conforme o ICE (2015), cabe ao gestor observar os índices 

previstos no Plano de Ação e utilizar a TGE, o marco que assegura o novo paradigma da gestão 

para resultados. Podemos constatar que a burocracia foi reconfigurada, pois passou a incorporar 

formas de tecnologia gerencial (LIMA, 2012; COSTA, 2019). Como o estudante é anunciado 

como sendo o centro dos processos, cabe ao gestor conduzir-se por alinhamentos que alcancem 

os objetivos de natureza socioemocional e cognitiva. Somado a isso, as dificuldades de toda 

ordem devem ser decididas de forma eficiente, pois a causa, segundo o ICE, do problema da 

educação é a gestão. Por isso, o foco da gestão concentra-se na liderança, responsável pelos 

resultados. Para o ESA, democracia implica autoridade e responsabilidade. Autoridade em 

tomar decisões e responsabilizada pelos resultados dessas decisões, o desempenho escolar (ICE, 

2015). 

Democracia é o melhor sistema que existe. Nos países desenvolvidos a escola 

têm democracia, ela é soberana. Porém, a gestão é norteada por metas. Tudo 

o que vai ser feito ou mudado deve impactar na aprendizagem. Se os 

resultados não forem satisfatórios, é rua. É mandado embora! (ESA). 
 

Conselho de Classe exerce o papel de coordenador das ações pedagógicas na escola. 

Todos os entrevistados responderam que o Conselho de Classe é um exercício democrático que 

promove autonomia, visto que ocorre a participação de todos os segmentos da escola. No 

entanto, a participação vai além da representatividade. O Conselho Escolar, na perspectiva de 

uma cultura democrática, é entendido como um mecanismo de participação política, “ainda que 

há forças políticas e sociais que se sustentam da sua ausência ou fragilidade”, diz Paro (2011).  
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O Conselho de Líderes, também, foi sinalizado como um importante instrumento de 

participação e de construção da autonomia dos estudantes. “Os alunos sentem-se parte da escola 

já que a gestão escuta e acolhe projetos, ações e as reclamações e dos alunos” (Est 1). O 

Conselho de Líderes é uma interlocução entre a gestão da escola e os estudantes, explica o DE. 

Os estudantes foram unânimes em responder que participam na gestão da escola. “O aluno é 

ouvido e suas opiniões são acolhidas pelos diretores e professores”, disse o Est 3.  “Aqui não 

somos um simples aluno, aqui fazemos parte da gestão, desenvolvemos o protagonismo” 

(Est.1). A declaração do Est.3 soma-se a do Est.1: “Nós realizamos do mais simples ao mais 

difícil, como organizar um evento aberto ao público externo, criamos os clubes juvenis, 

planejamos e damos aulas, nada acontece na escola sem o nosso conhecimento”, Est. 2. O CP 

explicou que “os estudantes conhecem o plano de ação e as metas de resultados de 

aprendizagem da escola, estabelecem a meta da sua turma, junto com os demais colegas e a sua 

meta individual de aprendizagem”. Para o Pai, a organização da escola é um diferencial, pois 

traz, em suas características, a promoção da autonomia e o protagonismo. 

Com base em Oliveira (2015), indagamos o sentido deste aparente protagonismo.  Esta 

pretensa valorização do estudante mobiliza diferentes atores da escola a apropriar-se dessa 

lógica “eficientista”, legitimada por critérios de justiça individual, ou seja, pelo mérito 

individual. Nesta lógica, desconsidera-se o estudante que não alcançar o mérito. Esse padrão 

uniforme e padronizado, concebido aprioristicamente, para avaliar o mérito individual, por um 

lado, desconsidera as desigualdades de condições e, por outro, desresponsabiliza o papel do 

Estado em prover políticas sociais. 

A escolha do Tutor também é apontada por todos os entrevistados como um ponto 

positivo e uma prática da participação. Em relação à participação dos pais e responsáveis, ainda 

é um desafio, como nas demais escolas. O modelo remete a corresponsabilidade dos 

responsáveis por vários canais em comissões, grupos interativos e a participação individual na 

reunião geral da escola. 

O P5 aponta a liberdade e autonomia de exercerem a criatividade e de proporem 

metodologias diversas de ensino; porém, sofrem com o limite financeiro disponível pela 

instituição. Houve uma voz distinta em relação à autonomia pedagógica: “poderia dar mais 

liberdade, autonomia ou confiança ao professor”, diz o P2. O P4 relativizou a autonomia 

pedagógica. “Apesar da escola seguir um modelo, tudo funciona”. O depoimento do CP 

expressa, de forma contundente, as ambiguidades da proposta, ao afirmar que “a escola tem 

autonomia, desde que não saia do modelo”.  
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Os pressupostos políticos, epistemológicos e pedagógicos da gestão nos possibilitam 

analisar que o discurso, em geral, indica um exercício democrático orientado sem evidências 

de questionamentos sobre as estruturas autoritárias coexistentes nas relações sociais ou mesmo 

no cerne do projeto educativo, proposto no modelo pedagógico e de gestão. Tal postura tem 

simetria com nossa história, isto é, um país, que, conforme Santos (1993), é dotado de 

particularidades, visto que no processo de formação do Estado brasileiro houve uma baixa 

participação política da sociedade. O Estado republicano autoritário era similar ao de Hobbes, 

com o Leviatã, perseguindo quem ameaçava seu poder. Este sistema formou-se sem a 

participação do povo. Durante o breve intervalo democrático entre 1946 e o golpe militar de 

1964, houve resistências à criação de Conselhos que permitiriam a participação da sociedade 

nas políticas públicas.  

A forma de participação e a formação de mais um conselho estudantil, denominado 

conselho de líderes, é uma prática que pode ser interessante tanto para formar líderes 

empresariais quanto para formar cidadãos. Tal prática parece encontrar simetria com a proposta 

de protagonismo do aluno na escola.  Assim, a autonomia passa pelo protagonismo: estudantes 

autônomos, solidários e competentes. Nas vozes dos estudantes verifica-se um constructo de 

práticas consideradas pelo modelo como exercício da autonomia: “Nós não temos sinal para 

nada; é igual a uma faculdade: deu a hora de ir para a aula é para ir para aula”, enfatizou o Est 

2. O PCA destacou a autonomia do estudante ao realizar o seu próprio roteiro de estudos e ao 

buscar o auxílio do professor sobre os conteúdos não aprendidos. Garantir a autonomia dos 

estudantes para se organizarem. No entanto, é uma autonomia circunscrita a um modelo 

antagônico aos interesses coletivos. Importa reiterar o pensamento de Dourado (2002) ao 

afirmar que a gestão democrática é constituída pelo “processo de aprendizado e de luta política” 

que transcende aos limites da prática educativa para a prática social: um “espaço de criação e 

efetivação de canais de participação, de aprendizado do jogo democrático”. Em contrapartida, 

se os mecanismos pouco auxiliam para emancipação política dos atores da escola podem tornar 

“aparelhos burocratizantes e pouco democráticos”, diz Souza (2009, p.137).  

É possível afirmar que o modelo de gestão do Programa Escola Viva comporta um 

paradigma híbrido de gestão escolar. Os princípios instituídos pela Gestão da Qualidade Total 

e pelo neotaylorismo perpassam as orientações dos cadernos instrucionais do ICE, em busca de 

uma gestão eficiente e eficaz. Percebe-se aproximações de tais princípios na valorização ciclo 

PDCA, ferramenta gerencial do mundo dos negócios adaptado para educação e ao papel do 

diretor, enquanto líder articulador dos distintos atores da comunidade escolar e dos parceiros 

empresários no que tange à manutenção de projetos da instituição, bem como ao voluntariado. 
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Ainda que o gerencialismo seja hegemônico, no movimento das próprias práticas do modelo de 

gestão da escola, não podemos ignorar os elementos de concepções democráticas que 

perpassam no âmbito dos documentos analisados e nas percepções dos professores e estudantes, 

despercebidas, acerca dos impactos dos elementos gerencialistas no modelo de gestão, tais 

como: a participação nas decisões por participação compartilhada/responsabilização; 

descentralização das ações por descentralização delegada; autonomia por autonomia parcial, 

coletivo por individualismo; valores sociais por valores empresariais/empreendorismo. 

Desta conjugação de concepções antagônicas, inferimos a coexistência de um 

hibridismo no modelo de gestão, em tela, que comporta estruturas e mecanismos democráticos 

e ao mesmo tempo, a lógica gerencialista da eficiência, eficácia, produtividade, resultados 

quantificáveis e estandardizados. 

 

5.5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO PARA RESULTADOS 

 

O modelo de gestão para resultados utiliza diferentes instrumentos de avaliação de 

desempenho com o objetivo de garantir qualidade em educação. Entretanto, Costa (2019), 

Freitas (2012), Oliveira (2015), Ravitch (2011) explicam que os profissionais da educação 

estão submetidos a novas formas de controle, que se estruturam em torno de três categorias: 

responsabilização, meritocracia e privatização. Libâneo (2013), Lima (2013), Melo (2009) 

e Paro (2014) destacam duas forças antagônicas em torno da gestão que fundamentam a 

qualidade em educação: imperativos econômicos e técnicos, originários do setor empresarial 

e do mercado, (qualidade total) e a democratização da educação e o exercício da cidadania 

em prol de um  coletivo (qualidade social). Tais concepções nos permitem analisar quais 

categorias sustentam a avaliação do modelo de gestão da escola pesquisada, haja vista que, 

no Termo de Cooperação Técnica nº 012/2015, a gestão eficiente é avaliada por meio de 

ferramentas específicas com mecanismos de monitoramento e de controle. Na visão do ESA, 

a avaliação do Programa Escola Viva tem como marco os escores das avaliações de 

desempenho IDEB e PAEBES, em 2017. 

Com três anos de trabalho, as escolas em tempo integral obtiveram os 

melhores resultados na avaliação de desempenho, no ensino médio, em 

comparação às de tempo parcial, tanto no IDEB quanto no PAEBES”. Esse 

resultado promoveu ao ES sair do 14º lugar para o 2º lugar, no IDEB, com 

média de 4.1, numa escala de 0 a 10, que considera desastroso81 (ESA). 

 
81Melhor resultado na avaliação do IDEB em 2017, colocando o ES na 2º colocação no ranking na modalidade 

ensino médio, rede pública estadual. Disponível em:. https://sedu.es.gov.br/ideb. Acesso em 15.12.2019 

https://sedu.es.gov.br/ideb
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Esta forma de conceber a qualidade em educação está vinculada a resultados estatísticos, 

ranqueadores e estandardizados que gerenciam o currículo, método, e a gestão. Ravitch (2011) 

alerta que há um estreitamento curricular, dada a valorização das disciplinas de Matemática e 

Língua Portuguesa em detrimento das demais. “Os escores nos testes se tornaram uma obsessão. 

Os professores tendem ao treino repetitivo de uma parte significativa da rotina diária com as 

disciplinas que serão avaliadas”, sinaliza Ravitch (2011, p. 9). A partir destes teóricos, 

inferimos que se pretende superar a suposta crise de produtividade dos sistemas públicos de 

ensino, a despeito de alternativas que promovam a qualidade em educação e a transformação 

social. Em 2015, não houve resultados expressivos. O SRE não destacou o resultado 

estandardizado: “Em 2017, foi significativo, bem significativo”. Os estudantes, também, são 

impactados pelos resultados: 

Em 2017, nossa escola recebeu o mérito de melhor resultado no 8º e 9º, no 

IDEB, dentre as escolas da regional. No ano passado, os estudantes da 3ª série 

receberam o mérito porque tiraram as melhores nota no ENEM, “ou seja eles 

arrasaram e conseguiram entrar na faculdade pública” (Est 2). 

 

Outras percepções são sinalizadas. A declaração do P5 é similar aos demais professores: 
 

Os resultados não estão estagnados. Tanto nas avaliações internas, quanto nas 

avaliações externas temos perseguido as metas de resultados. A escola gira em 

torno de metas para resultados. O tutor estabelece com seu tutorado a meta 

individual; o professor estabelece a sua meta em relação a turma e juntos 

estabelecemos a meta de resultados da escola, as internas e as externas (DE). 

 

Os resultados das avaliações externas IDEB e PAEBES estão melhores 

comparados aos anos anteriores e aos das escolas parciais. Sabe-se que o 

número não é suficiente, mas temos consciência que estamos no processo. 

Mesmo com a inclusão dos resultados dos estudantes com necessidades 

especiais, não impactou os resultados (P 5). 

 

O campo teórico nos indica que as políticas nacionais estão sujeitas a uma agenda de 

imperativos mundiais, de ordem político-econômico, que “prevê práticas de avaliação e de 

regulação mais eficientes no acompanhamento da aprendizagem e dos recursos escolares 

como garantia de resultados mais justos” (OLIVEIRA 2015, p. 627). A autora nos lembra que 

a definição de justiça social, questão central da agenda, “não é debatida e problematizada nos 

espaços decisórios em matéria educativa” (ibidem). Os indicadores são anunciados aos 

estudantes como resultados de qualidade de aprendizagem, da escola e do sistema de ensino. 

Os efeitos dessa avaliação, focada na qualidade total, acentuam a desigualdade e acirram a 

competitividade entre estudantes, professores, escolas e sistemas de ensino.  
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As vozes dos sujeitos nos permitem observar que o foco da gestão da escola é alcançar 

resultados a partir da promoção de metas, por meio de monitoramento e controle: Cada 

segmento da escola persegue uma meta a alcançar (DE). Na expressão do P5 “o número não é 

suficiente”, coaduna com os critérios antagônicos anunciados por Oliveira (2015): as 

interpretações dos dados tendem a desprezar a totalidade da própria educação e não reflete a 

realidade. Nosso entendimento é que a análise da qualidade em educação deve levar em conta 

os fatores que interferem no ensino e na aprendizagem, como também, em quais condições se 

materializam.  

As declarações apontam formas de monitoramento e controle: “Quem tem medo de 

avaliação não trabalha aqui”. São várias avaliações que ocorrem o ano todo, explica o DE. O 

PCA1 esclareceu que a avaliação, realizada pela equipe da SEDU, SRE e ICE, monitora os 

ciclos de vida da escola e na avaliação 360º estudantes e profissionais da escola realizam de 

forma online. Esta avaliação informa sobre todos os processos atinentes ao ensino, 

aprendizagem, metodologias, avaliação, relacionamento, projeto de vida “que retornam em 

forma de devolutivas coletivas e individual”, disse o CP. Tais resultados são transformados em 

dados analíticos que subsidiam a avaliação do Ciclo de Vida da escola. Os estudantes avaliam 

como positivo a avaliação 360º: “Ela é importante porque nós avaliamos todos os profissionais 

da escola, mas também recebemos a devolutiva da nossa avaliação” (Est 1). “Essa avaliação 

ajuda o professor e os estudantes a resolverem os problemas da sala de aula. Se a relação do 

estudante for péssima com o professor, ele não aprenderá nada”, (Est 2). O P4 e o P5 advertiram 

que, na primeira avaliação 360º, os resultados da avaliação dos estudantes em relação aos 

professores foram contraditórios e inconsistentes. Tal desapontamento reitera o que Ravitch, há 

muito, já sinalizou (2011, p.9) sobre a “natureza descuidada dos testes” que impacta na vida de 

todos os envolvidos, inclusive no destino das escolas avaliadas.  

O PCA 2 esclarece como ocorreu a avaliação dos ciclos de vida da escola:  

 O ICE participou no primeiro ano, ano da sobrevivência, trazendo um 

diagnóstico da escola: tabulou dados das práticas da escola, a partir da 

avaliação 360º. O segundo ano, do crescimento, a escola conseguiu fazer os 

próprios instrumentos e o IQE orientou em relação aos instrumentos de análise 

de nivelamento de Língua Portuguesa e Matemática. No ano de 2018, terceiro 

ano, o da sustentabilidade, avalia-se o nível de maturidade. Espera-se que 

escola seja capaz de realizar todos os instrumentos de acompanhamento e 

monitoramento dos resultados.  

 

As declarações presumem a responsabilização dos professores pelos resultados. Na 

primeira avaliação do ciclo de vida, chamado ciclo da sobrevivência, o PCA 2, declarou “que 

não sabiam exatamente o que é avaliado nos ciclos, por isso precisam o tempo todo cumprir 
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metas estabelecidas no plano de ação e programa de ação e guia de aprendizagem”. O P2 fez 

um desabafo:  

Parece que queriam provar que a gente estava fazendo tudo errado, usando e 

induzindo os próprios alunos a isso. Esperávamos uns “puxões de orelha” 

porque estávamos aprendendo; não houve cuidado com os professores, visto 

que somos responsabilizados pelo aprendizado dos alunos, inclusive dar 

conta das dificuldades do estudante em outras dimensões como a 

socioemocional. 

 

O CP informou que na avaliação do ciclo da sobrevivência houve a participação do ICE, 

SEDU e SRE: “Ano de adaptação, das incertezas, ano massacrante!”. Acrescentou que, no ano 

da sustentabilidade, as práticas e experiências são compartilhadas e replicadas na rede de 

ensino. “Porém, ainda não tivemos nenhuma reunião para compartilhar nossas práticas em rede, 

como falamos o programa estagnou” (CP). 

 Freitas (2012), Oliveira (2015) e Ravitch (2011) nos permitem analisar que tais 

declarações sofrem os efeitos dos princípios da NGP como a otimização dos recursos públicos 

em um modelo de gestão descentralizado que responsabiliza os profissionais pelos resultados. 

O modelo de gestão prevê práticas comprovadas por evidências e experimentos, o que pode 

justificar as dificuldades e o desapontamento dos professores a tais exigências. Anderson (2017, 

p. 612) explica que “essas formas de controle não apenas ignoram o diretor e o superintendente 

e fluem diretamente para a sala de aula, mas também diminuem a autonomia que professores e 

diretores têm sobre currículo e instrução”.  

Inferimos que a passagem pelos ciclos da vida é uma padronização de avaliação da 

gestão para resultados, assim como a avaliação 360º. O uso das novas tecnologias somado a 

burocracia é uma forma de articular informações gerenciais em rede e padronizar os processos 

de aprendizagem e das práticas educativas. As angústias, as pressões, a insegurança da própria 

docência, por não saber se fazem o certo e como serão avaliados, produzem, ao mesmo tempo, 

uma comoção coletiva de superar a crise da escola (NOVOA, 2008). O PCA1 ressaltou que “no 

ano de crescimento, a escola conseguiu fazer os próprios instrumentos”. Percebemos que tal 

atitude de superar a “crise da escola” ante as expectativas atribuídas ao programa, como recurso 

a solução dos indivíduos e das sociedades, acentua a dialética entre a totalidade e o particular 

(MARX; ENGELS, 2007). Tal conjuntura nos traz a evidência “em que numa dada realidade 

são condicionados a desenvolver suas forças produtivas e estabelecer relações sociais 

correspondentes a esse modo de produção” (ibidem., p.94). Das análises emergem as questões: 

Os propósitos da avaliação do ano da sobrevivência é acentuar o discurso de que o privado é a 

solução para a gestão pública? 
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Questionados se as avaliações previstas no Programa Escola Viva são concebidas como 

um instrumento de controle, uma vez que prevê o desligamento, o SRE, afirmou que não se 

trata de um controle, visto que “o caráter da devolutiva é sempre formativo. Um dos princípios 

da gestão é o processo de melhoria contínua que oportuniza aos profissionais potencializar e 

superar dificuldades e fragilidades, explica o SRE. O P3 concebe a avaliação como positiva: 

“Eu acho que é bom, não recebo como algo negativo, porque ninguém faz tudo 100%. A 

devolutiva do que precisa melhorar é uma forma de sempre aprender”. O P2 esclarece que 

quando a avaliação é insatisfatória, chama-se para conversar e se adequar ao modelo. Em caso 

de reincidências, verificado que o professor tem dificuldades em atender ao modelo, se o 

professor for efetivo pode retornar para escola de origem e se contratado, pode ser demitido. O 

PCA 1 tem uma visão distinta: “a avaliação, nos termos do modelo, é uma forma de controle. 

Não há estabilidade, visto que a permanência depende do desempenho metodológico, didático, 

ético”. O CP apresenta uma concepção similar à do SRE acerca da avaliação: 

A prática tem um caráter formativo. Foram pouquíssimos os casos que se 

desligaram, depois de muitas conversas. E foi o próprio professor que pediu 

para sair porque não se adaptou ao modelo. Esclarece que ao se inscrever o 

profissional já tem uma ideia das entregas e devolutivas que lhes serão exigidos. 

Não é um controle, porque todas as demais escolas realizam avaliação de 

desempenho e tem a possibilidade de desligar o profissional.   

 

Para o professor P2 depende da forma como a avaliação é realizada: “Elas podem ser 

autoritárias ou democráticas, depende de quem está conduzindo” (P2). “A forma como os 

gestores conduzem essa avaliação é que faz a diferença. Tanto para potencializar as práticas 

exitosas e provocar mudanças, como pode diminuir o trabalho docente e junto, a sua estima 

pessoal", argumenta o (CP). A maioria dos professores destaca que na devolutiva dos resultados 

pelos gestores da escola (DE ou CP) os números não falam por si só; pois eles reconhecem o 

trabalho do professor na realidade. Mediante tais declarações, há uma aparente percepção que 

os mecanismos de controle só estão na base das avaliações padronizadas, pois a forma como é 

conduzida, por vias formativas, traz a impressão que só as realizadas pelo privado e SEDU, 

impactam na forma de ser, sentir e fazer-se docente (ANDERSON, 2017). No entanto, todas as 

práticas do modelo de gestão da Escola Viva subjazem ao monitoramento e controle, já que 

estas devem apresentar resultados previsíveis e estatísticos de aprendizagem delineados nos 

planos de ação da escola e da SEDU.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta tese, calcada no materialismo histórico e dialético, buscou analisar a parceria 

público-privada realizada na educação no estado do Espírito Santo, no recorte temporal de 2015 

a 2018. Para tanto, investigou de que forma o Programa de Turno Único Escola Viva, edificado 

por meio da parceria público privada, reconfigura a gestão educacional dando novos rumos para 

a construção da gestão democrática na rede pública. No intuito de responder à questão, três 

temas foram tratados: capital/capitalismo, terceiro Setor/parceria público privada e gestão da 

educação/gestão democrática.  

O Programa Escola Viva, uma das principais vitrines da política do então governo Paulo 

César Hartung (2014-2018), se insere num contexto de redefinições do papel do Estado e da 

sociedade civil, ocorridas nos anos 1990. Estas mudanças fazem parte de um movimento maior, 

que emergiu a partir da crise do capital na década de 1970. Desse modo, o Programa Escola 

Viva precisa ser contextualizado nas transformações do Estado capitalista sob políticas 

neoliberais e políticas de Terceira Via, que defendem a saída de um Estado provedor.  

O princípio da gestão democrática, consignado na CF de 1988, na LDBEN de 1996 e 

demais normativas e diretrizes acerca das políticas educacionais, tem sido afastado da gestão 

da escola a partir da adoção de concepções do setor privatista. Construiu-se, portanto, um novo 

consenso em torno da gestão das políticas públicas, pautada em resultados e na meritocracia. A 

Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo implantou, em 2015, o Programa Escola 

Viva, por meio de parcerias, especialmente, com o ESA (parceira financiadora) e o ICE 

(parceira mentora do modelo de gestão) de forma antidemocrática sem promover o diálogo com 

a sociedade civil organizada. O projeto educacional foi apresentado pelo governo Paulo César 

Hartung em regime de urgência, sem participação social. Tal fato gerou polêmica.  

A crítica ao codnome “Escola Viva” confere interpretações destoadas às demais escolas, 

Afinal, as outras escolas estão mortas? Se for essa a interpretação ratifica-se o fracasso da gestão 

pública e a busca por um modelo de gestão eficiente capaz de solucionar os problemas da 

educação. Conforme Marx (2007) o Estado estabelece relações concretas com a sociedade civil 

mercantil. Tal relação é histórica, porque assume em cada período um papel específico na 

construção da hegemonia do capital. Nessa lógica, privatizar a gestão da escola pública, é uma 

estratégia de escamotear as obrigações do Estado em prover educação de qualidade social e 

promover a democratização da gestão da escola. 



182 

 

 

Desse modo, gestão eficiente é a gestão para resultados. O ciclo PDCA, ferramenta do 

mundo dos negócios, apresenta-se como prática inovadora e capaz de verificar os possíveis 

problemas que impediram a aprendizagem e ajustá-los, até alcancar metas e indicadores 

previsíveis. No entanto, a “inovação” pedagógica traduz, a um só tempo, a corresponsabilidade 

do professor por resultados exitosos e a sua continuidade no Programa Escola Viva, pois o 

profissional que não se adequa ao modelo, é substituído. As avaliações, interna e externa, são 

incorporadas como instrumentos de monitoramento e controle do tipo gerencialista (COSTA, 

2019; LIMA 2014; 2018). Em contrapartida, a gestão para resultados ocorre mediante: a 

recursos financeiros incogruentes às exigências do projeto educativo; ausência de espaços 

adequados às atividades em tempo integral; o número de estudante na sala de aula e o cardápio 

alimentar são similares às escolas de tempo parcial. Somado a isso, a sobrecarga de trabalho 

com distintos procedimentos, planejamentos pedagógicos e tutoria. Exige-se uma gestão para 

resultados em condições desfavoráveis e desiguais. 

A Pedagogia da Presença pressupõe que o protagonismo se materializa no Projeto de 

Vida, isto é, na busca do estudante pelos seus sonhos que podem ser de natureza pessoal, social 

e profissional. Esta pedagogia centraliza a adaptação de conhecimento pelo sujeito à esfera 

natural e material e prioriza os processos de subjetividade. Entram em cena as competências 

cognitivas e as competências socioemocionais que se encarregam de ajustá-lo socialmente.  Em 

contrapartida, o debate e o diálogo das correlações de força, no contexto social, político, 

econômico e cultural são desconsiderados. Inferimos que a formação de uma cultura 

democrática com o exercício crítico de participação ativa obsta a legitimação ideológica do 

capitalismo. Lima (2018) tem observado que a democratização política e social é complexa e 

imprescindível para que ocorra a democratização da educação e a construção de uma escola 

democrática.  

O plano da formação continuada prima pela incorporação dos princípios formativos do 

Programa e pelo treinamento de práticas exitosas para resultados. Aliás, quando tais práticas 

alcançam êxitos são replicadas em rede e a escola, segundo o Programa, torna-se sustentável. 

Para tanto, as bases da formação continuada priorizam os conhecimentos e experiências que 

atendam as diretrizes operacionais do Programa. Constatamos que a formação oferecida está 

distante de bases críticas epistemológicas, políticas e pedagógicas acerca da gestão da 

educação. Portanto, é um meio fecundo de impregnar valores empresariais e gerencialistas e, 

ao mesmo tempo, obstaculizar o reconhecimento de práticas antidemocráticas veladas no 

modelo pedagógico e de gestão. 
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Na condição de parceria e plano de governo, o Programa Escola Viva mostrou sua 

fragilidade, visto que o atual governo Renato Casa Grande (2018-2021) não deu continuidade 

ao Programa, questão recorrente evidenciada nas pesquisas de políticas educacionais. Neste 

quadro político-gestionário, constata-se a ausência de um projeto fecundo de educação de 

tempo integral no Plano Estadual de Educação do Espírito Santo (2015/2025) e a materialização 

da entrada do chamado Terceiro Setor na gestão da educação. Por mais consistente que o 

Programa Escola Viva se mostrava não perdurou, porque o projeto era do governo Paulo 

Hartung (2015-2018) e da classe empresarial, que ignoraram os conhecimentos do campo 

educacional e os saberes dos profissionais da educação. Evidencia-se a necessidade imperiosa 

de instrumentos e mecanismos da democracia substancial, de participação ativa, no diálogo e 

no debate, para que planos e programas educacionais sejam elaborados em práticas de 

democracia direta e representativa a partir de políticas de Estado. 

Baseada na hipótese de que, com a entrada do mundo privado, novos rumos são dados 

para a construção da gestão democrática da educação e da escola, verificamos que, apesar da 

redemocratização, as políticas públicas da educação ainda utilizam práticas autoritárias e 

gerencialistas que dão novos rumos aos mecanismos da participação e da autonomia na gestão 

da educação. Percebem-se outras possibilidades de pesquisa a partir desta tese, tais como: as 

políticas de gestão implantadas na educação de tempo integral a partir dos anos de 2019; a 

gestão democrática instituída e substantiva a partir do olhar dos professores; a organização do 

espaço-tempo dos currículos da educação de tempo integral apresentados na perspectiva dos 

estudantes, entre outras questões.  

 Assim, a participação é ressignificada por uma pretensa participação compartilhada e de 

responsabilização pelos resultados. A participação e a autonomia do estudante pautam-se na 

pedagogia da presença voltada para vivências em protagonismo que ocultam conflitos, 

contradições e acentuam desigualdades sociais. O estudante tem a impressão de participação 

ativa; porém, é um protagonista do consenso. Sua autonomia de participar nas decisões da 

gestão e de fazer escolhas é cerceado pelos interesses do modelo e mediado pelo professor. Por 

sua vez, a autonomia do professor está circunscrita à racionalidade da gestão, ou seja, o professor 

pode utilizar-se distintas metodologias, desde que não saia das diretrizes do modelo como 

exemplo, o alinhamento pedagógico entre a excelência acadêmica e o desenvolvimento do Projeto 

de Vida do estudante. Assim, autonomia e participação são restritas a objetivos apriorísticos em 

busca de resultados na avaliação de larga escala, estandardizados no cenário das políticas da 

educação no contexto local e global. 
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 Concluímos que o modelo de gestão do Programa Escola Viva está consubstanciado 

em um modelo híbrido de matriz taylorista associado às modernas edições como o 

neotecnicismo, o neotaylorismo e a ciberburocracia e por uma concepção de gestão 

procedimentalista de democracia e de cariz positivista. A participação é ressignificada pela 

corresponsabilidade de práticas pedagógicas norteadas por valores da administração 

empresarial como eficiência, eficácia, produtividade, monitoramento, metas, controle, fluxo, 

dentre outros. Estes valores, de cunho burocrático e mecanicista, não coadunam a um ideal 

normativo da gestão democrática da educação, pois a construção da cultura democrática não 

correrá por meio de práticas patrimonialistas, autoritárias historicamente enraizadas na 

sociedade. Do outro lado, a gestão democrática de gestão pública carece de estruturas, 

procedimentos e colegiados que possibilitem participação, capacidade de dialogar, de 

relacionar com os pares, direção escolar eleita, dentre outras questões. Como bem sinalizou 

Lima (2018, p.24), “a gestão democrática da escola é sobretudo um processo contínuo e nunca 

concluído de aprofundamento e de vivência da democracia nas escolas”. Entretanto, participar, 

numa democracia substantiva implica envolvimento e poder de decisão em questões relevantes. 

Caso contrário, esta participação serve meramente para chancelar propostas elaboradas em 

gabinetes. Mais do que nunca, os profissionais da educação devem lutar para participar da 

tomada de decisões em questões chave do campo educacional.  

Como a escola não está apartada da sociedade, o desafio de se aprofundar a democracia 

na escola requer lutas em distintas frentes, a fim de fortalecer práticas e ações democráticas no 

interior da própria sociedade, sobretudo, como alerta Lima (2018) em “tempos de erosão” de 

valores democráticos.       
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APÊNDICES  

 

 

APENDICE A 

Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas 

 

Entrevista sobre o Programa de Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno 

único – Escola Viva, no estado do Espírito Santo 

 

Sujeito 1 –PRESIDENTE DO MOVIMENTO Espírito Santo em Ação (ESA) 

 

I. Identificação  

a) Nome 

b) Idade 

c) Formação 

d)Atuação no ES em Ação 

e) Tempo de experiência nesta função 

 

II. Parceria: Instituto de Corresponsabilidade Educacional – ICE e a SEDU 

a) Por quais motivos o estado do Espírito Santo optou em firmar a parceria com o ICE? 

b) Quais foram as pessoas e ou instituições envolvidas na decisão pela parceria? Houve 

alteração(ões)? Quando? Qual(is)? 

c) Em que consiste a parceria? Quais ações que o ICE realiza na SEDU? O que normaliza a 

parceria? Há um documento formal? Se sim, qual? 

d) Como ocorreu a implantação do modelo pedagógico e de gestão, denominado Programa de 

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único – Escola Viva? 

e) Houve discussão sobre o estabelecimento da parceria na rede estadual de ensino público? Se 

negativa, por quê? Como as escolas souberam sobre a parceria?  

f) Quais as principais vantagens da parceria para a rede estadual de ensino público? 

g) Você identifica dificuldades na implementação da parceria? 

h) A parceria é avaliada sistematicamente? De que forma os resultados são apresentados? São 

discutidos? Com quem participa? 

i) Existe repasse de recursos para o ICE? Qual o valor semestral/mensal? Esse valor é 

publicizado? De que forma? 
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III. O Programa de Turno Integral – Escola Viva 

a) Em sua opinião, você identifica melhoria na oferta da qualidade da educação, a partir do 

Programa? 

d) A proposta do Programa atendeu às expectativas? 

e) Você identifica dificuldades na implementação do Programa? 

f) O Programa propiciou a melhoria do IDEB, PAEBES, SAEB? Se positivo, de que forma? 

g) Houve alguma mudança na gestão da educação? Quais? 

h) Você identifica mudança na gestão democrática da escola? Quais? 

 

IV. Avaliação do Programa Escola Viva 

2. O Programa prevê a avaliação dos gestores de atuação na SEDU e SRE?  

a) Como é essa avaliação?  

b) Os resultados são apresentados? De que forma?  

c) O ICE participa do processo dessa avaliação? De que forma? 

d) Em sua opinião, quais os efeitos dessa avaliação na vida profissional e pessoal dos 

profissionais da educação? 

 

 

APENDICE B 

 

Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas 

 

Entrevista sobre o Programa de Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno 

único – Escola Viva, no estado do Espírito Santo 

 

Sujeitos 2 Superintendente Regional da Educação 

                  Coordenador Pedagógico da Escola  

                  Diretor da escola  

                  Professores  

                  Professor Coordenador de Área do Conhecimento  

 

I. Identificação do entrevistado 

a) Instituição 
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b) Setor de Atuação 

c) Função 

d) Formação 

f) Tempo de experiência na função 

 

II. Parceria entre o Instituto de Corresponsabilidade Educacional (ICE) e a Secretaria 

Estadual de Educação (SEDU): Programa de Turno Único - Escola Viva   

a) Quais motivos levaram o estado do Espírito Santo a firmar essa parceria? 

b) Quais foram as instituições envolvidas no debate /decisão pela parceria? Houve alteração?  

c) Há uma lei que normaliza a parceria? Quais ações que o ICE realiza na SEDU? A parceria 

pode ser encerrada?  

d) Houve discussão sobre a implantação da parceria com os segmentos abaixo indicados?  Em 

caso afirmativo, como ocorreu esse processo de discussão?  

e) Uma ação central desse Programa foi a ampliação da jornada escolar para turno único? Em 

sua opinião, qual é a concepção de educação em turno único presente no Programa?   

f) Quais os pontos positivos do Programa de Turno Único - Escola Viva para a rede estadual de 

ensino público? 

g) Você identifica pontos negativos? Quais são?  

h) Em sua opinião, quais foram/são os desafios enfrentados na implementação do Programa?   

i) As empresas que participam do Programa recebem isenção fiscal ou usufruem de algum 

incentivo fiscal?  

j) Há algum tipo de monitoramento e avaliação do trabalho realizado pelo Programa? Em caso 

afirmativo, de que forma? Quem realiza essa avaliação? 

l) Existiu/existe alguma tensão entre as escolas que não foram atendidas pelo Programa e as 

demais?  

m) O Programa atendeu/atende às expectativas? Você identifica melhoria na oferta da qualidade 

da educação, a partir do programa? 

n)  O Programa propiciou a melhoria do IDEB, PAEBES, SAEB? Se positivo, de que forma? 

o) Você identifica alguma mudança na gestão da educação? Qual (ais)? Houve mudança na 

gestão democrática? Quais? 

 

III.  O trabalho dos coordenadores administrativos e superintendentes no Programa de 

Turno Único - Escola Viva 

O Programa promoveu mudanças no seu trabalho? Quais? 
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a) na formação em serviço 

b) na condução do seu trabalho 

c) na avaliação de seu desempenho 

 

IV. O Programa prevê a avaliação dos gestores de atuação na SEDU e SRE?  

a) como é essa avaliação?  

b) os resultados são apresentados? De que forma?  

c) o ICE participa do processo dessa avaliação? De que forma? 

d) quais são os efeitos dessa avaliação em sua vida profissional e pessoal? 

 

 

APÊNDICE C 

 

Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas 

 

Entrevista sobre o Programa Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Turno único – Escola 

Viva, no Centro Estadual Ensino Fundamental e Médio de Tempo IntegraI (CEEFMI) 

Bartouvino Costa, em Linhares/ES. 

 

Sujeitos 3 – Estudantes  

 

I. Identificação do entrevistado 

a) Série 

b) Idade 

C) Tempo que estuda/estudou na instituição 

 

I. O Programa de Turno Único - Escola Viva 

a) Você conhece o Programa de Turno Único - Escola Viva? Em caso afirmativo, qual a sua 

opinião sobre o modelo de escola proposto pelo Programa?   

b) Quais pontos positivos, você identifica com a entrada desse modelo de escola na rede 

estadual de ensino público?  

c) Quais pontos negativos, você identifica?  

d) Quais mudanças você destacaria com a entrada desse modelo de escola?  
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e) A proposta do Programa atendeu às suas expectativas? Quais mudanças promoveram na sua 

vida pessoal e escolar? 

e) Você identifica dificuldades na implementação do Programa? 

f) Você considera que a Escola, com a adesão ao Programa, ampliou mecanismos de 

participação estudantil na escola? Em caso afirmativo, exemplifique.    

 

III. O trabalho do diretor, coordenadores pedagógicos e docentes no Programa Escola 

Viva 

a) Você considera que o Programa está promovendo mudanças no trabalho do diretor, 

coordenadores pedagógicos e docentes? Em caso afirmativo, identifique algumas destas 

mudanças:   

a) na organização da escola  

b) nas aulas;  

c) na avaliação dos estudantes; 

 

IV. Sobra a avaliação implementada pelo Programa.   

a) Como essa avaliação é realizada? 

b) Os resultados são apresentados? De que forma? 

c) quais os efeitos dessa avaliação na sua vida pessoal e escolar? 

 

 

APÊNDICE D 

Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas 

 

Entrevista sobre o Programa Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Turno único – Escola 

Viva, no Centro Estadual Ensino Fundamental e Médio de Tempo IntegraI (CEEFMI) 

Bartouvino Costa, em Linhares/ES. 

 

Sujeitos 4 – Pai ou responsável 

 

I. Identificação do entrevistado 

a) Profissão 

b) Escolarização: 
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II. O Programa de Turno Integral – Escola Viva 

a) Você conhece o Programa de Escolas Estaduais de Turno Único - Escola Viva? Em caso 

afirmativo, qual a sua opinião sobre esse modelo de escola?   

b) Quais pontos positivos, você identifica com a entrada desse modelo de escola na rede 

estadual de ensino público?  

c) Quais pontos negativos, você identifica?  

d) Quais mudanças você destacaria com a entrada desse modelo de escola?  

e) A proposta do Programa atendeu às suas expectativas? Quais mudanças promoveram na sua 

vida pessoal e escolar? 

f) Você identificou dificuldades na implementação do Programa? 

g) Você considera que a Escola, com a adesão ao Programa de Turno Único, ampliou 

mecanismos de participação na escola? Em caso afirmativo, 

 

III. O trabalho do diretor, coordenadores pedagógicos e docentes no Programa de Turno 

Único- Escola Viva 

Você considera que o Programa está promovendo mudanças no trabalho do diretor, 

coordenadores pedagógicos e docentes? Em caso afirmativo, identifique algumas destas 

mudanças:   

a) na organização da escola  

b) no desejo de seu (sua) filho (a) ir à escola;   

c) na avaliação dos estudantes; 

 

Sobre a avaliação do Programa.   

a) Como o programa é avaliado? 

b) O programa prevê avaliação do programa pelos pais e responsáveis?  

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A 

LEI COMPLEMENTAR Nº 799, DE  12 DE JUNHO DE 2015 

 

Cria o Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, denominado 

“Escola Viva”, no âmbito do Estado, e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Estado, o Programa de Escolas Estaduais de Ensino 

Médio em Turno Único, denominado “Escola Viva”, vinculado à Secretaria de Estado da 

Educação – SEDU, com o objetivo de planejar, executar e avaliar um conjunto de ações 

inovadoras em conteúdo, método e gestão, direcionadas à melhoria da oferta e da qualidade do 

ensino médio na rede pública do Estado, assegurando a criação e a implementação de uma rede 

de Escolas de Ensino Médio em Turno Único. 

Art. 2º São objetivos específicos do Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio 

em Turno Único: 

I - ampliar o currículo escolar com atividades nos campos da cidadania, ciências 

políticas e ética, cultura e artes, esporte e lazer, direitos humanos, educação ambiental, inclusão 

digital, saúde, investigação científica, educação econômica, valorização da família e a violência 

contra ela praticada, discussão de gênero, drogas, etnia, orientação sexual, comunicação e uso 

de mídias de forma articulada, promovendo a formação do jovem autônomo, solidário e 

competente; 

II - ampliar o tempo de permanência dos estudantes para um período de 9h30min (nove 

horas e trinta minutos) diárias, sendo, no mínimo, 7h30min (sete horas e trinta minutos) em 

atividades pedagogicamente orientadas; 

II - ampliar o tempo de permanência dos estudantes para um período de até 9h30min 

(nove horas e trinta minutos) diárias, sendo, até, 7h30min (sete horas e trinta minutos) em 

atividade pedagogicamente orientadas;  (Redação dada pela Lei Complementar nº 841, de 

15 de dezembro de 2016). 

III - prover as escolas estaduais em turno único de infraestrutura física, de 

equipamentos e de recursos tecnológicos necessários à proficiência pedagógica, à eficiência da 

gestão, bem como à inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

IV - oferecer formação continuada em rede e em serviço para o corpo docente, 

coordenadores pedagógicos, diretores escolares, coordenadores administrativo-financeiros e 

para o grupo de apoio administrativo ao magistério. 

Parágrafo único. O currículo a ser implantado deverá ser pautado nas orientações 

oficiais já existentes, quais sejam: Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM) e 

Matriz para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

 

Parágrafo único. O currículo a ser implantado deverá ser pautado nas orientações 

oficiais já existentes, quais sejam: Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio 

e Matriz para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 841, de 15 de dezembro de 2016). 
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 Art. 3º Aos integrantes do Quadro do Magistério selecionados para exercício nas 

Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único será aplicada a carga horária especial, 

prevista nos arts. 39 a 42 da Lei Complementar nº 115, de 13.01.1998, e suas posteriores 

alterações, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em período diurno, totalmente 

cumprida no interior das respectivas escolas, com carga horária multidisciplinar ou de gestão 

especializada, nos casos especificados no inciso III do art. 4º desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Ao integrante do Quadro do Magistério nas Escolas Estaduais de 

Ensino Médio em Turno Único é vedado o desempenho de qualquer outra atividade 

remunerada, pública ou privada, durante o horário de funcionamento da unidade escolar. 

Art. 3º Aos integrantes do Quadro do Magistério selecionados para exercício nas 

Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único fica instituído o regime de dedicação 

exclusiva, de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em período diurno, totalmente 

cumpridas no interior das respectivas escolas, com carga horária multidisciplinar ou de 

gestão especializada, nos casos especificados nos incisos II e III do art. 4º desta Lei 

Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 818, de 17 de dezembro de 2015). 

§ 1º A remuneração dos integrantes do Quadro do Magistério localizados nas Escolas 

Estaduais de Ensino Médio em Turno Único será proporcional à carga horária trabalhada, 

acrescida de dedicação exclusiva, calculada à ordem de 40% (quarenta por cento) sobre o valor 

da Classe e Referência em que estiver enquadrado o seu cargo na Tabela de Subsídios ou 

Vencimentos do Magistério Estadual, considerando a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas 

semanais, em razão do exercício das atribuições específicas previstas no Anexo I. (Dispositivo 

incluído pela Lei Complementar nº 818, de 17 de dezembro de 2015). 

§ 1º A remuneração dos integrantes do Quadro do Magistério localizados nas Escolas 

Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único será proporcional à carga horária 

trabalhada, acrescida de dedicação exclusiva, calculada à ordem de 40% (quarenta por cento) 

sobre o valor da Classe e Referência em que estiver enquadrado o seu cargo na Tabela de 

Subsídios ou Vencimentos do Magistério Estadual, considerando a carga horária de 25 (vinte 

cinco) horas semanais, em razão do exercício das atribuições específicas dos cargos de 

professor MAPA/MAPB e Pedagogo MAPP, no exercício da docência, previstas no Anexo I.  

(Redação dada pela Lei Complementar nº 841, de 15 de dezembro de 2016). 

§ 2º Farão jus à dedicação exclusiva os integrantes do Quadro do Magistério 

selecionados para exercício nas Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, enquanto 

perdurar a designação (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 818, de 17 de 

dezembro de 2015). 

§ 3º Aos integrantes do Magistério em regime de dedicação exclusiva é vedado o 

desempenho de qualquer outra atividade pública remunerada ou privada durante o 

horário de funcionamento escolar. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 818, de 

17 de dezembro de 2015). 

§ 4º Os titulares de dois cargos públicos efetivos em acumulação legal no Magistério 

deverão se afastar de um deles e obrigatoriamente optar por um vínculo da Rede Pública 

Estadual, enquanto atuarem nas Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, cujo 

regime é de dedicação exclusiva. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 818, de 17 

de dezembro de 2015). 

§ 4º Os ocupantes dos cargos de Professor MAPA e MAPB e Pedagogo MAPP, no 

exercício da docência, titulares de dois cargos públicos efetivos em acumulação legal no 

magistério deverão se afastar de um deles e obrigatoriamente optar por um vínculo da 

Rede Pública Estadual, enquanto atuarem nas escolas estaduais de ensino fundamental e 

médio em Turno Único, cujo regime é de dedicação exclusiva.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 841, de 15 de dezembro de 2016). 
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§ 5º Os integrantes do Magistério ingressos nos quadros públicos do Estado do 

Espírito Santo antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 

2003, terão, para efeitos de aposentadoria, a remuneração correspondente à dedicação 

exclusiva, se a tiverem exercido, ininterruptamente, nos 5 (cinco) anos que antecederem o 

seu pedido de aposentadoria. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 818, de 17 de 

dezembro de 2015). 

§ 6º O ocupante de dois cargos de professor ou um de professor e um de pedagogo, em 

regime de acumulação legal, quando investido das funções de Diretor Escolar ou Coordenador 

Pedagógico ficará afastado de seus cargos efetivos, nos termos do art. 223 da Lei Complementar 

nº 46, de 31 de janeiro de 1994, fazendo jus ao vencimento ou subsídio de ambos, acrescido 

apenas da respectiva função gratificada.  (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 841, 

de 15 de dezembro de 2016). 

§ 7º Os servidores que exercem a função de Diretor Escolar ou Coordenador 

Pedagógico, titulares de apenas um cargo público efetivo, farão jus ao vencimento ou subsídio 

fixados no regime de 25 (vinte cinco) horas semanais, acrescida de dedicação exclusiva 

equivalente a 100% (cem por cento) do seu vencimento/subsídio.  (Dispositivo incluído pela 

Lei Complementar nº 841, de 15 de dezembro de 2016). 

Art. 4º Para fins desta Lei Complementar, entende-se por: 

I - Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único: unidades escolares com 

conteúdos pedagógicos, métodos didáticos, gestão curricular e administrativa próprios, com 

regulamentação prevista em normas específicas e com parecer do Conselho Estadual de 

Educação; 

II - carga horária de trabalho multidisciplinar do professor: conjunto de horas em 

atividade com os alunos e de horas em trabalho pedagógico na escola, cumpridas, 

exclusivamente, em Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único no período diurno, 

com a integração das áreas de conhecimento da base nacional comum e da parte diversificada 

específica, conforme matriz curricular estabelecida; 

III - carga horária de gestão especializada: conjunto de horas em atividade de gestão, 

suporte e eventual atuação pedagógica, cumprida, exclusivamente, por diretor escolar, 

coordenador administrativo e financeiro e coordenador pedagógico nas Escolas Estaduais de 

Ensino Médio em Turno Único, conforme macroestrutura estabelecida no plano estratégico. 

Art. 5º Nas Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, o processo de ensino 

e de aprendizagem promoverá a integração da base nacional comum e da parte diversificada 

estabelecidas pelo Currículo Básico do Ensino Médio e sua articulação com ações curriculares, 

na forma prevista no projeto pedagógico da unidade escolar. 

Art. 5º Nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único, o 

processo de ensino e de aprendizagem promoverá a integração da base nacional comum e da 

parte diversificada estabelecidas pelo Currículo Básico do Ensino Fundamental e Médio e sua 

articulação com ações curriculares, na forma prevista no projeto pedagógico da unidade escolar.  

(Redação dada pela Lei Complementar nº 841, de 15 de dezembro de 2016). 

§ 1º As Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, em atendimento aos 

alunos, funcionarão de segunda a sexta-feira, em turno único diário de nove horas e trinta 

minutos, com oferta de refeição e lanches aos estudantes. 

§ 1º As Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único, em 

atendimento aos alunos, funcionarão de segunda a sexta-feira, em turno único diário de até nove 

horas e trinta minutos, com oferta de refeição e lanches aos estudantes.  (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 841, de 15 de dezembro de 2016). 

§ 2º Será oferecido atendimento educacional especializado, de acordo com normativo 

vigente, aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados nas Escolas 

Estaduais de Ensino Médio em Turno Único em classes comuns e/ou especiais, após avaliação 
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realizada pelo professor do Atendimento Educacional Especializado – AEE que evidencie essa 

necessidade. 

§ 3º O início do funcionamento das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único 

dar-se-á por meio de um plano piloto implantado especialmente para o desenvolvimento do 

projeto a partir do segundo semestre do ano letivo de 2015, em unidade que não esteja ocorrendo 

atividade letiva. 

Art. 6º A execução dos planos, dos projetos e das ações desenvolvidos nas Escolas 

Estaduais de Ensino Médio em Turno Único será supervisionada por unidade gerencial 

específica da SEDU, com as seguintes competências: 

I - aprovar a Proposta Político-Pedagógica de cada unidade escolar; 

II - acompanhar a execução dos projetos desenvolvidos nas Escolas; 

III - avaliar os resultados a partir de critérios e indicadores de proficiência do projeto 

pedagógico das escolas; 

IV - sugerir as unidades escolares que participarão do Programa das Escolas Estaduais 

de Ensino Médio em Turno Único, de acordo com as metas e as diretrizes políticas 

administrativas da gestão estadual; 

V - estabelecer metas de desempenho para as unidades escolares em consonância com 

o sistema de avaliação estadual e nacional; 

VI - realizar, anualmente, a Avaliação Individual de Desempenho dos docentes e dos 

membros da equipe gestora da escola, a partir de metodologia específica, a ser fixada por ato 

do Secretário de Estado da Educação. 

 Art. 7º A Equipe Gestora das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único terá 

a seguinte composição: 

I - Diretor Escolar; 

II - Coordenador Pedagógico; 

III - Coordenador Administrativo-Financeiro; 

IV - Coordenador de Secretaria Escolar. 

§ 1º As funções constantes dos incisos I e II serão exercidas, exclusivamente, por 

ocupantes do quadro efetivo do Magistério Público Estadual e as previstas nos incisos III e IV 

serão desempenhadas por Agente de Suporte Educacional ou por servidores efetivos do Estado, 

cujas atribuições serão definidas em Decreto. 

§ 2º Para a implantação das cinco primeiras escolas estaduais de ensino médio de turno 

único ficam criadas as funções gratificadas constantes do Anexo Único que integra esta Lei 

Complementar. 

§ 2º Ficam criadas as funções gratificadas constantes do Anexo II que integra esta Lei 

Complementar.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 818, de 17 de dezembro de 

2015). 

§ 2º Ficam criadas as funções gratificadas constantes do Anexo II que integra esta Lei 

Complementar.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 841, de 15 de dezembro de 2016). 

Art. 8º A designação da Equipe Gestora das Escolas Estaduais de Ensino Médio em 

Turno Único dar-se-á por meio de ato administrativo do Secretário de Estado da Educação. 

Parágrafo único. A escolha da Equipe Gestora de que trata o caput far-se-á por meio de 

critérios técnicos a serem definidos por ato administrativo do Secretário de Estado da 

Educação. 

Art. 9º As Escolas Estaduais de que trata esta Lei Complementar contarão com suporte 

pedagógico, tendo a seguinte composição: 

I - coordenadores de áreas; 

II - auxiliares de laboratórios; 

III - auxiliares de biblioteca; 

IV - auxiliares administrativos. 
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Parágrafo único. As funções mencionadas nos incisos II a IV serão exercidas por 

servidores do quadro efetivo ou contratados em Designação Temporária. 

Art. 10. Apenas servidores efetivos do quadro do Magistério Público Estadual poderão 

integrar o corpo docente e as coordenações de áreas das Escolas Estaduais de Ensino Médio em 

Turno Único. 

Art. 10. Preferencialmente servidores efetivos do quadro do Magistério Público 

Estadual integrarão o corpo docente e as coordenações de áreas das Escolas Estaduais de Ensino 

Médio em Turno Único. (Redação dada pela Lei Complementar nº 818, de 17 de dezembro 

de 2015). 

Art. 11. Os processos seletivos dos integrantes do corpo docente e das coordenações de 

áreas das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único serão realizados na forma 

definida pela SEDU, deles não podendo participar os interessados que tiverem sofrido 

penalidades, por qualquer tipo de ilícito, nos últimos 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. Os professores efetivos que atuam nas escolas onde o programa for 

implementado terão pontuação diferenciada extra no processo de seleção. 

§ 1º Os professores efetivos que atuam nas escolas onde o programa for implementado 

terão pontuação diferenciada extra no processo de seleção. (Parágrafo único transformado 

em § 1º e redação dada pela Lei Complementar nº 818, de 17 de dezembro de 2015). 

§ 2º Os processos seletivos dos integrantes do quadro do magistério para localização nas 

Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único deverão dispor sobre a obrigatoriedade 

pela opção do regime de dedicação exclusiva.  (Dispositivo incluído pela Lei Complementar 

nº 818, de 17 de dezembro de 2015). 

 Art. 12. A permanência dos servidores públicos lotados nas Escolas de Ensino Médio 

de Turno Único, inclusive dos integrantes do quadro do Magistério Público Estadual, estará 

condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos, garantida ampla defesa dos 

interessados: 

I - aprovação em avaliações de desempenho, periódicas e específicas, das atribuições 

desenvolvidas nas escolas; 

II - atendimento das condições estabelecidas no art. 3º desta Lei Complementar, 

aplicando-se, em caso de inobservância, apurada em processo administrativo, as sanções 

estabelecidas na legislação em vigor, sem prejuízo da prévia e imediata cessação da atuação na 

Escola. 

Art. 13. Os professores e demais servidores públicos localizados nas escolas estaduais 

que serão transformadas em Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único e que não 

forem selecionados para participar da Escola Estadual de Ensino Médio em Turno Único serão 

removidos, de forma definitiva, para escola de sua escolha, desde que exista vaga 

devidamente comprovada, mediante processo específico, aprovado pelo Secretário de 

Estado da Educação. 

Parágrafo único. Caso o professor e demais servidores públicos não escolham a escola 

para serem removidos poderá o Secretário de Estado da Educação localizar de ofício, conforme 

a necessidade e conveniência da Administração. 

Art. 14. Em caso de cessação do exercício da docência em uma escola estadual de turno 

único ou das atividades da equipe gestora, por qualquer motivo, será suspensa a carga horária 

especial ou a função gratificada, bem como, imediatamente, suspensa a localização na unidade 

de ensino. 

Art. 14. Em caso de cessação do exercício da docência em uma Escola Estadual de 

Ensino Médio em Turno Único ou das atividades da equipe gestora, por qualquer motivo, será 

suspenso o regime de dedicação exclusiva, bem como, imediatamente, suspensa a localização 

na unidade de ensino.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 818, de 17 de dezembro 

de 2015). 
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Art. 15. As especificidades do Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em 

Turno Único e a organização das suas unidades escolares serão disciplinadas por ato 

administrativo do Secretário de Estado da Educação. 

Parágrafo único. As especificidades do Programa e a organização das unidades escolares 

devem levar em consideração as metas e estratégias do PNE 2014-2024, principalmente aquelas 

referentes à expansão da oferta, ao fomento da qualidade da educação básica, ao financiamento 

a partir da matriz do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQ) e à oferta e expansão da educação 

em tempo integral da educação básica pública. 

Art. 16. As metas a serem alcançadas pelas Escolas Estaduais de Ensino Médio em 

Turno Único serão estabelecidas por ato administrativo do Secretário de Estado da 

Educação, que, também, estabelecerá os critérios e a periodicidade em que serão avaliados 

os resultados. 

Art. 17. Para os fins do previsto no Programa, objeto desta Lei Complementar, a 

ampliação do número de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único poderá ser 

realizada em escolas já existentes na rede pública estadual de ensino e/ou em novas unidades 

escolares criadas, especificamente, para esse fim. 

Art. 18. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por 

conta de dotações consignadas no orçamento vigente, podendo, se necessário, serem 

suplementadas. 

Art. 19. Esta Lei Complementar, no que couber, será regulamentada no prazo de até 180 

(cento e oitenta) dias a partir de sua publicação. 

Art. 20. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Palácio Anchieta, em Vitória, 12 de junho de 2015. 

 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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ANEXO B 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 841, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Altera a Lei Complementar nº 799, de 12 de junho de 2015, e a Lei Complementar 

nº 818, de 17 de dezembro 2015. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, 

denominado Escola Viva, criado pela Lei Complementar nº 799, de 12 de junho de 2015, passa 

a denominar-se Programa de Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno 

Único – Escola Viva. 

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 799, de 2015, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 2º (...) 

(...) 

II - ampliar o tempo de permanência dos estudantes para um período de até 9h30min 

(nove horas e trinta minutos) diárias, sendo, até, 7h30min (sete horas e trinta minutos) em 

atividade pedagogicamente orientadas; 

(...) 

Parágrafo único. O currículo a ser implantado deverá ser pautado nas orientações 

oficiais já existentes, quais sejam: Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio 

e Matriz para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.” 

Art. 3º O art. 3º da Lei Complementar nº 799, de 2015, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 3º (...) 

§ 1º A remuneração dos integrantes do Quadro do Magistério localizados nas Escolas 

Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único será proporcional à carga horária 

trabalhada, acrescida de dedicação exclusiva, calculada à ordem de 40% (quarenta por cento) 

sobre o valor da Classe e Referência em que estiver enquadrado o seu cargo na Tabela de 

Subsídios ou Vencimentos do Magistério Estadual, considerando a carga horária de 25 (vinte 

cinco) horas semanais, em razão do exercício das atribuições específicas dos cargos de 

professor MAPA/MAPB e Pedagogo MAPP, no exercício da docência, previstas no Anexo I. 

(...) 

§ 4º Os ocupantes dos cargos de Professor MAPA e MAPB e Pedagogo MAPP, no 

exercício da docência, titulares de dois cargos públicos efetivos em acumulação legal no 

magistério deverão se afastar de um deles e obrigatoriamente optar por um vínculo da Rede 

Pública Estadual, enquanto atuarem nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio em 

Turno Único, cujo regime é de dedicação exclusiva. 

(...) 

§ 6º O ocupante de dois cargos de professor ou um de professor e um de pedagogo, em 

regime de acumulação legal, quando investido das funções de Diretor Escolar ou Coordenador 

Pedagógico ficará afastado de seus cargos efetivos, nos termos do art. 223 da Lei Complementar 

nº 46, de 31 de janeiro de 1994, fazendo jus ao vencimento ou subsídio de ambos, acrescido 

apenas da respectiva função gratificada. 
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§ 7º Os servidores que exercem a função de Diretor Escolar ou Coordenador 

Pedagógico, titulares de apenas um cargo público efetivo, farão jus ao vencimento ou subsídio 

fixados no regime de 25 (vinte cinco) horas semanais, acrescida de dedicação exclusiva 

equivalente a 100% (cem por cento) do seu vencimento/subsídio.” 

 Art. 4º O art. 5º da Lei Complementar nº 799, de 2015, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 5º Nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único, o 

processo de ensino e de aprendizagem promoverá a integração da base nacional comum e da 

parte diversificada estabelecidas pelo Currículo Básico do Ensino Fundamental e Médio e sua 

articulação com ações curriculares, na forma prevista no projeto pedagógico da unidade escolar. 

§ 1º As Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único, em 

atendimento aos alunos, funcionarão de segunda a sexta-feira, em turno único diário de até nove 

horas e trinta minutos, com oferta de refeição e lanches aos estudantes. 

(...).” 

Art. 5º O art. 7º da Lei Complementar nº 799, de 2015, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 

“Art. 7º (...) 

(...) 

§ 2º Ficam criadas as funções gratificadas constantes do Anexo II que integra esta Lei 

Complementar.” 

 Art. 6º O art. 2º da Lei Complementar nº 818, de 17 de dezembro de 2015, passa a 

vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 2º Com base em critérios pedagógicos, orçamentários e de conveniência, a 

Secretaria de Estado da Educação – SEDU poderá estender para Escolas Estaduais de Ensino 

Fundamental e Médio a oferta híbrida de ensino ou, exclusivamente, o ensino fundamental no 

Programa Escola Viva.” 

Art. 7º Os efeitos financeiros desta Lei Complementar entram em vigor a partir de 1º de 

janeiro de 2017. 

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Anchieta, em Vitória, 15 de dezembro   de 2016. 

 

“ANEXO II, a que se refere o § 2º do art. 7º da LC nº 799, de 2015, alterado pelo art. 

5º desta Lei Complementar 

  

NOMENCLATURA REF. QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

Direção Escolar de 

Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e 

Médio em Turno Único. 

FGDE-01 30 3.418,21 102.546,30 

Coordenador Pedagógico 

de Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e 

Médio em Turno Único. 

FGCP-01 30 2.050,92 61.527,60 
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Coordenador 

Administrativo e 

Financeiro de Escola 

Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio em 

Turno Único. 

FGCA-01 30 2.050,92 61.527,60 

Coordenador de 

Secretaria Escolar de 

Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e 

Médio em Turno Único. 

FGCS-01 30 1.025,46 30.763,80 

TOTAL   120”(NR)     
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ANEXO C 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 928, de 25 de novembro de 2019.  

Estabelece diretrizes para a oferta de Educação em Tempo Integral nas Escolas Públicas 

Estaduais e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A Educação em Tempo Integral da Secretaria de Estado da Educação – SEDU 

tem por objetivo ampliar tempo de permanência dos estudantes, espaços escolares e 

oportunidades de aprendizado, visando à formação integral de crianças, adolescentes e jovens 

matriculados nas unidades escolares públicas estaduais. 

Parágrafo único. A Educação em Tempo Integral pretende formar cidadãos de direito 

em todas as suas dimensões, criativos, empreendedores, conscientes e participantes, 

desenvolvendo os estudantes intelectualmente e fisicamente, incentivando os cuidados com a 

saúde, a responsabilização pela natureza, a produção de arte, a valorização da história e do 

patrimônio, o respeito pelos direitos humanos e pela diversidade, a promoção de um país mais 

justo e solidário, promovendo uma convivência pacífica e fraterna de todos, dentro dos espaços 

escolares e do território de localização da unidade escolar. 

Art. 2º A Educação em Tempo Integral tem por principais finalidades: 

 I - ampliar tempo de permanência dos estudantes, espaços escolares e oportunidades de 

aprendizado; 

II - aumentar a proficiência relativa aos conteúdos associados a competências e 

habilidades desejáveis para cada série e cada disciplina e o fluxo dos estudantes, visando 

diminuir a evasão escolar e o abandono; 

III - formar crianças, adolescentes e jovens autônomos, críticos e participativos; 

IV - fomentar o diálogo entre Poder Público, Comunidade Escolar e Sociedade Civil; e 

V - promover o desenvolvimento das múltiplas dimensões da infância, adolescência e 

juventude, considerando o corpo, a mente e a vida social. 

Art. 3º A oferta de Educação em Tempo Integral nas unidades escolares do Estado se 

dará por meio de planejamento técnico e escuta ativa das comunidades diretamente envolvidas, 

buscando a SEDU o menor impacto possível, atendendo às demandas, observando a viabilidade 

de infraestrutura e pessoal e a menor movimentação possível de estudantes e equipe escolar. 

§ 1º É possível a oferta de Educação em Tempo Integral em qualquer unidade escolar, 

não havendo o impedimento de funcionamento de outras ofertas, sem a perda de qualidade de 

ensino, otimizando os espaços físicos da escola, a fim de atender o maior número possível de 

pessoas em idade escolar na comunidade. 

§ 2º Fica vedado o funcionamento no mesmo turno de oferta de Educação em Tempo 

Integral concomitante com quaisquer outros tipos de oferta, ressalvados os casos em que haja 

necessidade de ocorrer na mesma unidade escolar a terminalidade de turmas já em 

funcionamento. 

§ 3º A oferta de Educação em Tempo Integral considerará atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma 

que o tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser 
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igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a previsão da jornada 

de professores disposta no art. 6º. 

§ 4º A definição dos trâmites necessários, bem como prazos, critérios, etapas e 

documentação para implantação da Educação em Tempo Integral nas Unidades de Ensino, se 

dará por meio de ato administrativo do Secretário de Estado da Educação. 

Art. 4º O currículo da Educação em Tempo Integral será constituído de: 

I - Base Nacional Comum Curricular, à qual são acrescentadas as competências e 

disciplinas indicadas pelo sistema de ensino; 

II - atividades diferenciadas e multidisciplinares, que serão aplicadas por docentes das 

diversas áreas de conhecimento, sendo atendida a necessidade de capacitação específica da 

equipe escolar na parte diversificada, quando necessário; 

III - competências e disciplinas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

quando identificada a necessidade da oferta. 

Parágrafo único. É essencial a construção do projeto de vida do estudante e o 

desenvolvimento do protagonismo juvenil como ponto de partida para execução do currículo 

buscando a construção de uma educação de qualidade e formação do estudante. 

Art. 5º A Educação em Tempo Integral terá carga horária mínima de 7 (sete) horas de 

permanência diária, perfazendo uma jornada semanal mínima de 35 (trinta e cinco) horas de 

funcionamento do turno que oferta Educação em Tempo Integral. 

§ 1º A Organização Curricular será objeto de ato administrativo emanado pelo 

Secretário de Estado da Educação. 

§ 2º A Matriz Curricular será organizada com a distribuição das aulas de forma integrada 

e articulada. 

Art. 6º Aos professores que constituem o Quadro do Magistério Público Estadual 

selecionados para exercício no turno de oferta de Educação em Tempo Integral ficam instituídas 

as cargas horárias de 35 (trinta e cinco) e 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, de acordo 

com a oferta de Educação em Tempo Integral que cada unidade escolar dispuser, totalmente 

cumpridas no interior das escolas. 

§ 1º Os servidores que exercem a função de Diretor Escolar ou Coordenador 

Pedagógico, titulares de apenas um cargo público efetivo, selecionados para exercício no turno 

de oferta de Educação em Tempo Integral, farão jus ao vencimento ou subsídio equivalente à 

carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, que deverão ser cumpridas 

totalmente no interior das escolas. 

§ 2º Os integrantes do magistério ingressos nos quadros públicos do Estado do Espírito 

Santo antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, terão, 

para efeitos de aposentadoria, a remuneração correspondente à carga horária de 35 (trinta e 

cinco) e 40 (quarenta) horas semanais, se a tiverem exercido, ininterruptamente, nos 5 (cinco) 

anos que antecederem o seu pedido de aposentadoria. 

§ 3º Aos professores que constituem o Quadro do Magistério Público Estadual no turno 

de oferta de Educação em Tempo Integral fica vedado o desempenho de qualquer outra 

atividade remunerada, seja esta pública ou privada, durante o turno de funcionamento da 

Educação em Tempo Integral na unidade escolar. 

§ 4º O profissional do magistério em acumulação legal de cargo, que possua dois 

vínculos na rede estadual de ensino e atue na oferta de Educação em Tempo Integral, poderá: 

I - atuar integralmente no turno que oferte Educação em Tempo Integral e 

complementar, se necessário, a carga horária restante na mesma unidade escolar, quando esta 

dispuser de carga horária no componente curricular de ingresso no concurso específico do 

profissional; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
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II - atuar integralmente no turno que oferte Educação em Tempo Integral e 

complementar, se necessário, a carga horária restante em outra unidade escolar, que dispuser 

de carga horária no componente curricular de ingresso no concurso específico do profissional. 

§ 5º A remuneração dos integrantes do Quadro do Magistério Público Estadual que 

atuem no turno que oferta Educação em Tempo Integral será de acordo com a quantidade de 

horas ofertadas pelo turno, independentemente da carga horária básica do docente. 

§ 6º Além das disposições em legislação específica para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, aos integrantes do Quadro do Magistério Público Estadual que atuem 

em componentes curriculares da parte técnica, quando houver oferta de Educação em Tempo 

Integral Integrada ao Curso Técnico, fica disposto: 

I - os profissionais atuarão apenas na carga horária específica das disciplinas ministradas 

e previstas nas organizações curriculares da unidade escolar; e 

II - os profissionais farão jus à remuneração proporcional às horas de atuação nas 

disciplinas ministradas e previstas nas organizações curriculares da unidade escolar. 

§ 7º Serão selecionados preferencialmente profissionais efetivos do Quadro do 

Magistério Público Estadual para atuação no turno de oferta de Educação em Tempo Integral. 

Art. 7º Os professores e demais servidores públicos localizados nas unidades escolares 

que ofertam turno de Educação em Tempo Integral e que não forem selecionados para esta 

atuação serão removidos para escola de sua escolha, desde que comprovada a existência de 

vaga não provida em outra unidade escolar. 

Parágrafo único. Os professores e demais servidores públicos que optarem por não 

participar da seleção para atuação no turno que oferte Educação em Tempo Integral ou que não 

forem selecionados poderão ser localizados de ofício, por ato administrativo do Secretário de 

Estado da Educação, conforme a necessidade e conveniência da Administração da Secretaria. 

Art. 8º É atribuição da SEDU: 

I - fixar diretrizes relativas às ações específicas da Educação em Tempo Integral; 

II - promover formações e capacitações específicas às finalidades da Educação em 

Tempo Integral para a Comunidade Escolar; 

III - monitorar práticas e resultados; 

IV - acompanhar a execução dos projetos desenvolvidos pelas escolas e realizar 

articulação com a sociedade civil, seja por meio de parcerias ou diretamente; e 

V - acompanhar estrategicamente a implantação, o desenvolvimento e a expansão das 

escolas de oferta de Educação em Tempo Integral. 

Art. 9º É atribuição das Superintendências Regionais de Educação do Espírito Santo: 

I - monitorar resultados de proficiência e de fluxo dos estudantes, buscando elevar a 

qualidade do ensino; 

II - participar e se envolver nas formações propostas para a oferta de Educação em 

Tempo Integral, disseminando no cotidiano de todas as escolas sob sua jurisdição, no que for 

cabível, as boas práticas vivenciadas; 

III - verificar o desenvolvimento da Educação em Tempo Integral por meio de reuniões 

de monitoramento e avaliação de resultados a serem realizadas ao longo do ano letivo, com 

frequência e datas a serem definidas conjuntamente pela Superintendência Regional de 

Educação do Espírito Santo e Unidade Central; e 

IV - garantir condições para realização de visitas periódicas dos supervisores às escolas 

que ofertam Educação em Tempo Integral, para fins de monitoramento e suporte às unidades 

escolares e equipes escolares. 

Art. 10.  É atribuição das unidades escolares que ofertam Educação em Tempo Integral: 

I - garantir que os processos de ensino-aprendizagem sejam efetivados nas unidades 

escolares que ofertem Educação em Tempo Integral, conforme diretrizes e orientações 

emanadas pela SEDU; 
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II - oportunizar formação continuada em serviço para toda a Equipe Escolar, na busca 

de aprimoramento e avanço nos processos de ensino-aprendizagem; 

III - cumprir e fazer cumprir disposições legais, bem como orientações para a oferta de 

Educação em Tempo Integral; e 

IV - definir coletivamente objetivos e ações para alcance de metas na construção do 

Plano de Ação Escolar, que deverá ser atualizado anualmente, avaliado periodicamente e 

remodelado, quando preciso, de acordo com necessidades específicas por toda a comunidade 

escolar. 

Art. 11.  As unidades escolares que ofertam Educação em Tempo Integral terão um 

corpo técnico-pedagógico-administrativo responsável por dinamizar todas as ações e diretrizes 

relativas aos processos de ensino-aprendizagem no âmbito da escola e da comunidade escolar. 

Parágrafo único. A Equipe Escolar será distribuída nos seguintes eixos, formadores da 

estrutura organizacional da escola: 

I - Eixo Gestor; 

II - Eixo Pedagógico; 

III - Eixo Administrativo. 

Art. 12.  O Eixo Gestor será composto pela Equipe Gestora, que terá a seguinte 

estruturação: 

I - Diretor Escolar - DE; 

II - Coordenador Pedagógico - CP; e 

III - Coordenador Administrativo, de Secretaria e Financeiro - CASF. 

§ 1º As funções constantes dos incisos I e II serão exercidas, exclusivamente, por 

ocupantes do quadro efetivo do Magistério Público Estadual e a prevista no inciso III será 

desempenhada, exclusivamente, por Agente de Suporte Educacional ou por cargo compatível 

com as atribuições, desde que vinculados à SEDU. 

§ 2º As funções constantes dos incisos I, II e III serão gratificadas conforme disposto no 

Anexo Único, que integra esta Lei Complementar. 

§ 3º A designação da Equipe Gestora dar-se-á por meio de critérios técnicos a serem 

definidos por ato administrativo do Secretário de Estado da Educação. 

§ 4º A carga horária dos integrantes do Eixo Gestor será de horas em atividade de gestão, 

suporte e eventual atuação pedagógica. 

§ 5º Todos os profissionais do Eixo Gestor obrigatoriamente atuarão na função de tutor 

pedagógico junto aos estudantes matriculados nas unidades que ofertam Educação em Tempo 

Integral. 

§ 6º São atribuições do DE, além daquelas já previstas nas normas vigentes: 

I - coordenar a elaboração coletiva do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 

do Programa de Auto Avaliação Institucional - PAI e do plano de ação da unidade escolar, 

acompanhando a execução e promovendo sua avaliação contínua; 

II - executar o planejamento, a efetivação, a checagem e a avaliação das ações previstas 

no plano de ação da escola relacionado às suas atribuições e garantir o Ciclo de Melhoria 

Contínua - PDCA em todas as etapas do processo; 

III - assegurar tempo e espaço para o desenvolvimento das práticas e vivências do 

protagonismo, em especial na condução do Conselho de Líderes de turmas e na organização e 

desenvolvimento dos Clubes de Protagonismo; 

IV - acompanhar e monitorar o fluxo de estudantes, no que diz respeito a solicitações 

de transferência para outras unidades escolares; 

V - responsabilizar-se, juntamente com os servidores do Eixo Gestor, Eixo Pedagógico 

e Eixo Administrativo, pelos resultados de proficiência e fluxo dos estudantes; 

VI - criar condições para a viabilização da formação continuada da equipe escolar e 

reuniões de fluxo; 
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VII - viabilizar as condições adequadas para o funcionamento pleno da unidade de 

ensino quanto às instalações físicas, ao relacionamento escolar, à efetividade do processo 

ensino-aprendizagem e à participação da comunidade; 

VIII - interagir com os familiares/responsáveis do estudante, com a comunidade, as 

lideranças locais, as instituições públicas e privadas para a promoção de parcerias que 

possibilitem a consecução das ações da unidade de ensino, no modelo da corresponsabilidade; 

IX - reunir-se com a Equipe Gestora para as providências acerca dos registros recebidos 

da equipe escolar, relatando situações atípicas do cotidiano da escola observadas nos diversos 

espaços, tais como: desvio de conduta, dificuldade de relacionamento, sinais de agressão e 

indisciplina; 

X - viabilizar a avaliação institucional, envolvendo toda a comunidade escolar em busca 

de melhoria dos processos da unidade de ensino; e 

XI - exercer, no âmbito de sua competência, outras atribuições determinadas pela 

SEDU. 

§ 7º São atribuições do CP, além daquelas já previstas nas normas vigentes: 

I - coordenar, acompanhar a execução e controlar, em conjunto com o Diretor, o 

processo de elaboração coletiva, a implementação e a avaliação do PDI, do PAI e do plano de 

ação da unidade escolar e promover sua avaliação contínua e ajustes; 

II - executar, em conjunto com a equipe escolar, o planejamento, a efetivação, a 

checagem e a avaliação das ações previstas no plano de ação da escola relacionado às suas 

atribuições e garantir o PDCA em todas as etapas do processo; 

III - coordenar, validar, acompanhar e ajustar as ações do(s) Pedagogo(s) e dos PCA’s; 

IV - garantir a unidade da ação pedagógica, por meio do gerenciamento das atividades 

relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, com vistas à permanência do estudante na 

unidade de ensino; 

V - monitorar com o pedagogo responsável a Parte Diversificada do Currículo; 

VI - assegurar o alinhamento e o desenvolvimento dos conteúdos dos componentes 

curriculares da Base Nacional Comum Curricular e da Parte Diversificada; 

VII - analisar os indicadores educacionais da unidade de ensino, buscando, 

coletivamente, alternativas para solução dos problemas e propostas de intervenção no processo 

de ensino-aprendizagem; 

VIII - coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos projetos desenvolvidos na 

unidade escolar, sistematizando-os por meio de registros e relatórios e divulgando os resultados; 

IX - coordenar o conselho de classe, em todas as fases, registrando informações que 

subsidiem ações futuras; 

X - diagnosticar a necessidade e propor ações de formação continuada da equipe escolar; 

e 

XI - exercer, no âmbito de sua competência, outras atribuições determinadas pela 

Direção Escolar. 

§ 8º São atribuições do CASF: 

I - programar, com seus auxiliares, as atividades de secretaria, administrativas e 

financeiras, responsabilizando-se pela sua execução; 

II - articular, com o Diretor Escolar e a comunidade escolar, a elaboração do Plano de 

Aplicação Financeira dos recursos recebidos e verificar sua inserção no sistema de 

acompanhamento para a efetivação de prestação de contas e acompanhar a elaboração e a 

execução dos projetos e programas federais e estaduais, para a sua efetivação dentro da escola; 

III - participar da contratação de prestadores de serviços, em suporte ao DE, previstos 

no Plano de Aplicação Financeira, após cotação, de acordo com os recursos recebidos e as 

Diretrizes da SEDU; 
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IV - coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da Secretaria em tarefas 

como computar e classificar dados referentes à organização da escola; 

V - comunicar à equipe pedagógica os casos de estudantes que necessitam regularizar 

sua vida escolar no que se refere à falta de documentação, às lacunas curriculares, à necessidade 

de adaptação e a outros aspectos pertinentes, observados os prazos estabelecidos pela legislação 

em vigor; coordenar, com seus auxiliares, a organização e atualização dos registros de 

aproveitamento e frequência dos estudantes; 

VI - coordenar a organização e a efetivação da matrícula dos estudantes e providenciar, 

com seus auxiliares, a expedição de declarações, transferências e certificados; 

VII - executar, como etapas contínuas do trabalho pedagógico, o planejamento, a 

execução, a checagem e a avaliação das ações previstas na rotina de atividades de secretaria, 

administrativas e financeiras, além de encaminhar à Direção Escolar sugestões para melhorar o 

andamento da escola e comunicar análises de situações que estejam prejudicando estudantes ou 

professores; 

VIII - monitorar, com seus auxiliares, sistematicamente, os serviços de alimentação 

quanto às exigências sanitárias, qualidade, padrões nutricionais e organização na distribuição 

do alimento, considerando as especificidades da unidade escolar e o número de matrículas 

atualizado; 

IX - supervisionar, com seus auxiliares, as condições de manutenção, de higiene, de 

segurança e de limpeza da unidade escolar; 

X - responsabilizar-se, junto ao DE, pela execução dos recursos financeiros de acordo 

com o planejamento do Plano de Aplicação Financeira, elaborado juntamente com a Direção 

Escolar e o Conselho de Escola; 

XI - acompanhar a prestação de contas, juntamente com o DE, de todos os recursos 

recebidos, dentro do prazo legal, mantendo uma cópia no mural da escola, em local visível e de 

fácil acesso para garantir o princípio da publicidade; 

XII - fiscalizar, com seus auxiliares, a execução dos serviços de limpeza, vigilância, 

obras de ampliação e pequenos reparos nas dependências e espaços de circulação, de todos os 

servidores administrativos e prestadores de serviço lotados na unidade escolar que tenham esta 

incumbência; 

XIII - fiscalizar, com seus auxiliares, a entrada e a saída de materiais, móveis e 

utensílios, comunicando à Direção Escolar qualquer irregularidade observada; e 

XIV - exercer, no âmbito de sua competência, outras atribuições determinadas pela 

Direção Escolar. 

Art. 13.  O eixo pedagógico será composto por: 

I - Professor; 

II - Professor Coordenador de Área - PCA, por área de: 

a) Linguagens; 

b) Ciências Humanas; 

c) Ciências da Natureza e Matemática; 

III - Pedagogo. 

§ 1º Todos os profissionais do eixo pedagógico obrigatoriamente atuarão na função de 

tutor pedagógico junto aos estudantes matriculados nas unidades que ofertam Educação em 

Tempo Integral. 

§ 2º Aos integrantes do Eixo Pedagógico no Quadro do Magistério Público Estadual, 

selecionados para atuação específica no turno que oferta Educação em Tempo Integral, ficam 

instituídas as possibilidades de cumprimento da carga horária semanal de trabalho, de acordo 

com a oferta particular de Educação em Tempo Integral de cada unidade escolar, totalmente 

cumpridas no interior da escola, com carga horária multidisciplinar ou coordenação 

especializada. 
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§ 3º São atribuições do Professor, além daquelas já previstas nas normas vigentes: 

I - elaborar e cumprir o Guia de Aprendizagem, em consonância com a proposta 

pedagógica da unidade de ensino; 

II - assegurar o desenvolvimento dos conteúdos curriculares da BNCC e da PD, 

assegurando a aplicação dos fundamentos, dos princípios e dos conceitos da Proposta 

Pedagógica; 

III - utilizar metodologias de trabalho que, respeitando a proposta pedagógica da escola, 

promovam a inclusão, a solidariedade, a troca de experiências, a aprendizagem e contribuam 

para a educação integral dos estudantes; 

IV - identificar, em conjunto com o PCA, as situações de necessidades de atendimento 

diferenciado para o devido encaminhamento dos estudantes; 

V - diagnosticar dificuldades de aprendizagem do estudante, sugerindo medidas que 

contribuam para a superação das mesmas; 

VI - participar das reuniões de pais/familiares/responsáveis e do conselho de classe, 

fornecendo, quando necessário, informações sobre o desempenho dos jovens; 

VII - propor, discutir, apreciar e coordenar projetos para sua ação pedagógica; 

VIII - participar das atividades diversificadas e das atividades complementares, bem 

como atividades de natureza interdisciplinar e multidisciplinar; 

IX - estimular cotidianamente o desenvolvimento do Projeto de Vida dos estudantes, 

movimentando-o enquanto eixo central da escola; 

X - promover, cotidianamente, a autoestima do estudante de maneira a praticar a 

Pedagogia da Presença e zelar por sua aprendizagem; 

XI - realizar o PDCA ao final de cada processo; e 

XII - exercer, no âmbito de sua competência, outras atribuições determinadas pela 

Direção Escolar. 

§ 4º São atribuições do PCA, além daquelas já previstas nas normas vigentes: 

I - auxiliar na elaboração e na execução do Plano de Ação da unidade escolar; 

II - executar, como etapas contínuas do trabalho pedagógico, o planejamento, a 

execução, a checagem e a avaliação das ações previstas para equipe de professores das 

respectivas áreas de conhecimento; 

III - acompanhar e avaliar as aulas dos professores de suas respectivas áreas de 

conhecimento; 

IV - estimular a Pedagogia da Presença com os docentes de sua área de conhecimento; 

V - assessorar e coordenar a equipe de professores na elaboração e execução do 

planejamento didático-pedagógico; 

VI - acompanhar periodicamente a elaboração e o cumprimento dos Guias de 

Aprendizagem pelos professores; 

VII - orientar as atividades dos professores em horas de trabalho pedagógico coletivo e 

individual; 

VIII - assessorar o trabalho do professor na observação, no registro e na sistematização 

de informações sobre o estudante, acompanhando os registros no diário de classe; 

IX - diagnosticar, junto com o corpo docente, dificuldades de aprendizagem do 

estudante, sugerindo medidas que contribuam para a superação das mesmas; 

X - planejar, participar e avaliar as reuniões do conselho de classe e de planejamento 

pedagógico, orientando os participantes em relação aos estudantes que apresentam dificuldades 

de aprendizagem ou problemas específicos na sua área de conhecimento; 

XI - acompanhar os resultados trimestrais por componente/professor, validando e 

acompanhando as atividades e as avaliações a serem aplicadas aos estudantes e organizando 

atividades inter e multidisciplinares quando couber; 
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XII - elaborar e desenvolver atividades de estudo destinadas às reuniões de áreas de 

conhecimento; 

XIII - realizar o PDCA ao final de cada processo; e 

XIV - exercer, no âmbito de sua competência, outras atribuições determinadas pela 

Direção Escolar. 

§ 5º São atribuições do Pedagogo, além daquelas já previstas nas normas vigentes: 

I - apoiar e auxiliar a Coordenação Pedagógica na elaboração, coordenação, execução e 

avaliação do PDI, do PAI e do Plano de Ação da unidade escolar; 

II - executar, em conjunto com a equipe escolar, o planejamento, a efetivação, a 

checagem e a avaliação das ações previstas no plano de ação da escola relacionado às suas 

atribuições e garantir o PDCA em todas as etapas do processo; 

III - participar da elaboração do planejamento curricular, garantindo que a realidade do 

estudante seja o ponto de partida, por meio do Projeto de Vida, para o seu redirecionamento 

pedagógico; 

IV - orientar, acompanhar e monitorar os professores da PD no desenvolvimento das 

eletivas, tutoria, estudos orientados, aprofundamento de estudos, pensamento científico, 

práticas experimentais e protagonismo; 

V - coordenar o processo de tutoria, orientado e apoiado pela coordenação pedagógica, 

bem como acompanhando e orientando as ações relativas à execução na escola; 

VI - estimular o aperfeiçoamento sistemático do corpo docente, por meio de cursos, 

seminários, encontros e outros mecanismos adequados em conjunto com a coordenação 

pedagógica; 

VII - disseminar práticas inovadoras, visando ao aprofundamento teórico e garantindo 

o uso adequado dos espaços de aprendizagem e recursos tecnológicos disponíveis na escola; 

VIII - estimular e incentivar a Pedagogia da Presença com toda a Comunidade Escolar, 

mantendo um ambiente favorável ao processo de ensino-aprendizagem; 

IX - colaborar com o processo de acolhimento, buscando contribuir com a organização 

dos estudantes na semana inicial, semana de protagonismo e outras ações que potencializam 

esta metodologia na unidade escolar; 

X - apoiar a coordenação pedagógica na realização do conselho de classe, com a 

participação dos estudantes líderes de turma por meio da elaboração da pauta de avaliação, 

buscando identificar e intervir nas dificuldades dos estudantes; 

XI - identificar necessidades de natureza socioemocional entre os estudantes e articular 

procedimentos de encaminhamentos para atendimento externo, quando necessário; e 

XII - exercer, no âmbito de sua competência, outras atribuições determinadas pela 

Direção Escolar. 

Art. 14.  Poderão atuar no Eixo Administrativo: 

I - Agente de Suporte Educacional; 

II - Auxiliar de Secretaria Escolar, do quadro permanente ou em designação temporária; 

III - Agente de Serviços Administrativos; 

IV - Assistente Administrativo; 

V - Assistente de Serviços Administrativos; 

VI - Assistente de Serviços Operacionais; 

VII - Oficial Administrativo; 

VIII - Secretário Escolar; e 

IX - Estagiários. 

Parágrafo único. O Eixo Administrativo será coordenado pelo CASF, e sua composição 

em cada escola será definida pela SEDU. 
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Art. 15.  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por 

conta de dotações consignadas no orçamento vigente, podendo, se necessário, serem 

suplementadas. 

Art. 16.  Os casos omissos serão resolvidos pela SEDU. 

Art. 17.  Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. 

Art. 18.  Ficam revogadas: 

I - Lei Complementar nº 799, de 12 de junho 2015; 

II - Lei Complementar nº 818, de 17 de dezembro de 2015; e 

III - Lei Complementar nº 841, 15 de dezembro de 2016. 

Palácio Anchieta, em Vitória, 25 de novembro de 2019.  

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 26/11/2019. 

 

 

ANEXO ÚNICO 

Criação de Funções Gratificadas, a que se refere o § 2º do art. 12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA REF QTD 
VALOR 

(R$) 
TOTAL (R$) 

Direção Escolar de Escola 

Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio de 

Educação em Tempo Integral 

FGDE-01 64 R$ 3.589,12 R$ 2.756.444,16 

Coordenador Pedagógico de 

Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio de 

Educação em Tempo 

Integral. 

FGCP-01 64 R$ 2.153,47 R$ 1.653.864,96 

Coordenador Administrativo, 

de Secretaria e Financeiro de 

Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio de 

Educação em Tempo 

Integral. 

FGCF-01 64 R$ 1.076,73 R$ 826.928,64 

TOTAL GERAL 192 R$ 6.819,32 R$ 5.237.237,76 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lec7992015.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lec8182015.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lec8412016.html
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